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До Ангела на Филаделфийската църква пиши: Това казва Святият, Истинският, у Когото 
е Давидовият ключ; Който отваря, и никой не ще затвори; и Който затваря, и никой не ще 
отвори. 
Зная твоите дела. Ето, поставих пред тебе отворена врата, която никой не може да 

затвори, понеже, имайки само малко сила, пак си опазил Моето слово и не си се отрекъл от 
Името Ми. 
Ето, ще накарам онези от сатанинското сборище, които наричат себе си юдеи, а не са, а 

лъжат – ето, ще ги накарам да дойдат и да се поклонят пред нозете ти, и да познаят, че Аз 
те възлюбих. 
Понеже си опазил Моята заповед да издържаш, то Аз ще опазя тебе от часа на 

изпитанието, което ще дойде върху цялата вселена да изпита онези, които живеят по 
земята. 
Ето ида скоро; дръж здраво това, което имаш, за да ти не отнеме никой венеца. 
 

Откровение на свети апостол Йоан Богослов 3: 7-11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Удрученный ношей крестной, 
Всю тебя, земля родная, 
В рабском виде Царь небесный 
Исходил, благословляя. 
 

Ф.И. Тютчев. „Тези бедни селения...”, 1855 

Обременен със кръстния товар, 
Теб цялата земя, Родино мила,  
Под робски вид небесният ни Цар, 
Със благослов те теб обходи. 
 
(Превод: Валентин Корнилев и Виктор Лозанов) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

И духът на Граала, колкото и парадоксално това да звучи именно днес, живее в руското 
начало – духът на Граала изцяло живее в него. Именно на този живеещ в руското начало 
непобедим дух на Граала се основава онова бъдеще на руския народ, което го очаква в 
Шестата следатлантска културна епоха и за което аз толкова много пъти ви говорих. 

 
Рудолф Щайнер. Из лекцията от 3.ІХ.1918 (GA185) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Посвещава се на Хилядолетието на Християнството в Русия   
 (988–1988)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

Предговор към българското издание 

 

Предлаганата на българския читател книга е опит да 
се разберат духовните подоснови на историята на Русия 
в продължение на нейното почти хиляда и петстотин 
годишно съществуване. Ключ за това разглеждане са 
резултатите от духовнонаучните изследвания на осно-
вателя на Антропософията1, или съвременната Наука за 
Духа, Рудолф Щайнер (1861–1925). 
Тук обаче веднага възниква въпросът, защо книгата, 

която разказва за историята на Русия, е интересна за 
българския читател? Отговорът на този въпрос се крие 
в историческата и духовната близост на двата народа. 
Общите славянски корени, близостта между езиците и 
многото исторически събития, обусловили елементите 
на паралелното историческо развитие – всичко това и 
още много други неща безусловно сближават българс-
кия и руския народ. Също и общата мисия за подготвя-
не на Шестата общославянска културна епоха, за която 
толкова много сведения ни дава Антропософията, сви-
детелства за особената духовна близост на тези два на-
рода. 
Настоящата книга, именно поради нейния нетради-

ционен подход към руската история, може да даде под-
тик за аналогично изследване и духовно разбиране на 
българската история и нейната култура. В този смисъл 
книгата, разказваща за духовноисторическите подосно-
ви на руския народ, може да бъде в помощ също и на 
българския народ по-добре да осъзнае собствените ду-
ховни корени и своето историческо развитие. 
Във връзка с това изпъкват цяла редица паралелни 

събития в руската и българската история. Преди всич-
ко, разбира се, е общият славянски произход. И особе-
ната мисия на двамата велики апостоли на славянство-
то, Кирил и Методий, дълбоко почитани както Бълга-
рия, така и в Русия, донесли в ІХ столетие писмеността 
и за пръв път направили достъпно за славяните съдър-
жанието на Евангелията. Поради това досега българи и 
руснаци са обединени и от общата азбука, кирилицата, 
и от многото граматични и смислови особености на 
техните езици. 
В дълбока древност, още преди идването на славяни-

те в източна и южна Европа, на териториите на по-
късните България и южна Рус са съществували Мисте-
рии2 (макар външната история да знае за това съвсем 
                                                 
1 От гръцки език, anthropos=човек и sophia=мъдрост. 
 
2 {Бележка на преводача (Бел. пр.): Μυστήριον (гр.)=мистерия, тайнс-
тво. 
 “В днешната степен на своето развитие... до познания за висшите светове човек 
успява да се издигне, ако придобие, освен будността и съня, едно трето душевно 
състояние. Докато човек е буден, душата е отдадена на сетивните впечатления и на 
поражданите от тях представи. По време на съня, сетивните впечатления замлъкват, 
но наред с това душата загубва и съзнанието. Нека да си представим, че по време на 

малко), оказали дълбоко влияние на по-нататъшното 
духовно развитие на двата народа. Такова е влиянието 
на траките, от най-древни времена живели в областите 
на по-късна България, върху духовната конституция на 
по-късния българин, на българския народ. С мисте-
рийната култура на траките е свързана фигурата на Ор-
фей, в лицето на когото, според духовните изследвания 
на Рудолф Щайнер, ние имаме работа с един от два-
найсетте велики Бодисатви, който именно в своето въп-
лъщение като Орфей достига степента Буда.3 
                                                                                  
съня душата би могла да развие определено съзнание, въпреки че сетивните усеща-
ния са заличени, както това става в дълбок сън. В този случай би липсвал също и 
споменът за дневните изживявания. Ще се намира ли тогава душата в едно нищо? 
Не би ли могла да има тя някакви изживявания? Да се отговори на тези въпроси е 
възможно само ако действително бъде постигнато състояние, което е идентично или 
близко до гореописаното. А именно, когато душата може да изживее нещо, дори и ако 
в нея липсват спомени и сетивни усещания. Тогава спрямо външния свят душата би 
се намирала като в сън; и все пак тя няма да спи, а би пребивавала като будна в един 
действителен свят. Такова състояние на съзнанието може да се постигне, ако човек 
се потопи в онези душевни изживявания, които му предлага Науката за Духа... Само в 
едно отношение това състояние на съзнанието прилича на съня, а именно че то 
прекъсва всякакви външни сетивни усещания; отстранени са и всички мисли, които се 
пораждат от сетивните впечатления. Докато обаче в съня душата не разполага с 
никаква сила за съзнателни изживявания, чрез това ново състояние на съзнанието тя 
се добира до тези сили. Следователно чрез него в душата се пробужда такава спо-
собност за изживяване, каквато в обикновеното съществувание се поражда само от 
сетивните  усещания. Пробуждането на душата за подобно по-висше състояние на 
съзнанието може да бъде наречено Посвещение или Инициация. 
Средствата за посвещаване извеждат човека от обикновеното дневно съзнание и го 
насочват към такава душевна дейност, при която той започва да си служи с духовни 
органи за наблюдение. Всяка душа носи в себе си тези органи като зародиши от по-
рано. Тези зародиши трябва да бъдат развити“ (GA13, глава ”Познанието за висшите 
светове (Посвещението)”). 
 Такова разширяване на съзнанието във висшите светове е било 
възможно винаги – от най-дълбока древност до днес. Именно проце-
дурите и средствата, прилагани за постигане на познания за човека и 
за свръхсетивните или висшите светове и Съществата, живеещи в 
тях, са съдържание на Мистериите. В своето развитие Мистериите 
съответстват на степента на еволюция, т.е. на духовно-душевните 
качества на човека. Науката за Духа предоставя изчерпателни описа-
ния на Мистериите – от древните до съвременните. Най-общо по 
въпроса виж, например, в GA13, GA10. 
 “Говорейки по същество, всичко, което днес се желае без да се изхожда от импул-
сите на мъдростта на Посвещението, е напразно изгубено време” (GA198, 
2.VІІ.1920)}. 

Тук и навсякъде по-нататък препратките към произведенията на 
Рудолф Щайнер се привеждат според Пълното издание «Rudolf 
Steiner Gesamtausgabe», Dornach/Schweiz 1976 и са обозначени съкра-
тено GA с указване на номера на тома и, когато се цитира лекция, 
датата на нейното изнасяне. 

Списъкът на използваните в книгата томове от Пълното издание 
на трудовете на Рудолф Щайнер е приведен в „Библиография на про-
изведенията на Рудолф Щайнер, цитирани или споменати в книгата”. 
Цитатите, за които не са посочени страниците, са преведени от автора 
на книгата. 
{Бел. пр.: В българското издание е добавен “Списък на Пълното 

издание на трудовете на Рудолф Щайнер”, който е поместен в края на 
книгата}. 

 
3 Виж GA116, 25.Х.1909. 
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В този смисъл на влиянието на траките и, преди 
всичко, на техния, може би най-висш Посветен, Орфей, 
в руската история съответства подобно влияние на 
скитските Мистерии, изразяващо се в участието при 
подготовката на бъдещата руска духовна култура на 
най-висшия техен Посветен – тайнствения Скитианос, 
за мисията на когото ни съобщава Антропософията. 
И подобно на това, както българската земя е била 

подготвена за своята бъдеща мисия от келтите, така и 
древната Рус, още преди идването на нея на славяните, 
е била подготвена от живеещите на нейните бъдещи 
южни територии източни готи, чийто велик Посветен 
Вулфила за първи път превежда на немски език целия 
Нов Завет. 
По-късно ние имаме многогодишната съвместна бор-

ба на България и Русия за идеалите на Християнството 
срещу турското владичество в южна Европа, последва-
ла след периода на най-тежки изпитания на българския 
народ по време на 500-годишното турско робство, ока-
зало дълбоко негативно влияние върху душевната кон-
ституция и по-нататъшното развитие на българите. То-
зи, може би, най-трагичен петвековен период от бъл-
гарската история може да се сравни само с 250-
годишното владичество в Рус на татаро-монголите и 
катастрофалните последствия за характера на руския 
народ и на целия по-нататъшен ход на руската история, 
за което подробно се говори на страниците на тази кни-
га. 
Поради това може само да се удивляваме на изклю-

чителната духовна устойчивост и сила на българския 
народ, съумял да съхрани и пренесе през всичките тези 
векове на страдания и робство твърдостта на Духа, неп-
реклонната вяра в своето действително предназначение 
и предаността към дълбоките идеали на Християнство-
то. 
В този смисъл изключително важна роля, макар и тук 

външната история малко да говори за това, в България 
са изиграли богомилите, като пазители на истинските 
манихейски Мистерии и носители на дълбокото мисте-
рийно разбиране на тайните на злото и неговото прео-
доляване с действителна християнска кротост, смире-
ние и любов, които те са търсили чрез пробуждане на 
силите на Христос в собствената душа. Фактът, че по-
късно много от тях са били принудени да напуснат Бъл-
гария, е толкова трагичен, както и съдбата на духобор-
ците и старообредците в Русия, голяма част от които, 
след многогодишни преследвания от властите, накрая 
са били принудени да избягат от Русия. 
Макар в Рус манихейският импулс да не е съществу-

вал в такава непосредствено-мистерийна форма, както 
сред богомилите, той е присъствал в душите на голям 
брой обикновени руски хора, като тяхна вродена пред-
разположеност към всеопрощаване и удивителна спо-
собност за търпеливо понасяне на страданията (изкуп-
ление на злото чрез страдание), което е изконна черта 
на руския народ. Можем да открием последните отзву-
ци на това душевно настроение, което столетия по-рано 
е живяло в душите на богомилите, вече в ХХ век и в 
известното учение на Лев Толстой “за непротивене на 
злото чрез насилие”. 
В хода на историческите взаимоотношения между 

българския и руския народ трябва особено да се изтък-

нат страданията, които по-късно донесе на българския 
и на другите славянски народи болшевишката държава, 
възникнала в Русия в 1917 г. Разбирането на целия де-
моничен характер на болшевизма и на неговия изнача-
лен произход от тайните окултни общества на англое-
зичния Запад, може да помогне на руския и българския 
народ след края на този мрачен период в тяхната исто-
рия, отново да намерят пътя за вътрешно сближаване и 
осъзнаване на общите славянски корени и съвместни 
духовни задачи, които трябва да изпълнят в бъдеще. 
Разбирането на духовно-окултните подоснови на 

престъпния и безчовечен “социалистически експери-
мент”, провеждан в Русия в продължение на почти 70 
години от тайните общества на Запада, може да помог-
не да се разпознае също истинската природа на “втория 
експеримент”, на който днес действително са подложе-
ни всички славянски народи на Европа. След изкуше-
нието с лъжесоциализъм, извратил най-светлите, най-
дълбоките и най-съкровените надежди и копнежи на 
славянския човек за всемирно духовно братство на 
всички хора, ние имаме днес не по-малко гибелното 
изкушение на изцяло материалистичната и абсолютно 
бездуховна масова култура, пак идващо от Запад. Об-
щество на краен егоизъм и материално потребление, 
отрекло се и предало своите духовни идеали – това е 
страшното бъдеще, към което се домогват да принудят 
славяните демоничните сили, отново идващи днес от 
Запад. Тяхната цел е на всяка цена да не допуснат нас-
тъпването на бъдещата Славянска епоха, която трябва 
да донесе новата, дълбоко духовна култура и да сложи 
край на всички форми на политическо и икономическо 
господство на една част на човечеството над друга. 
Великият общочовешки идеал на свободата, разбиран 

само като произвол на егоизма и икономическото по-
робване (както това става днес по отношение на сла-
вянското население на Европа) и лишен от духовно 
съдържание, е само онова, което се вижда външно и в 
действителност скрива зад себе си страшните демонич-
ни сили на тоталното разрушение. “Болест и смърт на 
културата” – така ги характеризира Рудолф Щайнер.4 
Действителната свобода винаги е свързана с идеала за 

висшата истина, произтичаща от истинското духовно 
познание, както това е изразено в думите на Христос: 
“И ще познаете истината, и истината ще ви направи сво-
бодни” (Ев. Йоан 8: 32). Пътят към действителната вът-
решна свобода върви само през всеобхватното позна-
ние на духовната истина. Именно поради това на сла-
вянските народи толкова много им е необходима Нау-
ката за Духа, Антропософията, с нейната главна вест за 
духовна свобода5 и с даряваното от нея духовно позна-
ние. Само такава висша свобода може да мотивира за 
истинско общочовешко братство на Земята, което е 
социалният идеал на славянството и неговата главна 
мисия за човечеството в Шестата културна епоха. 
В този смисъл сътрудничеството на северните и юж-

ните славяни, в случая на българския и руския народ, е 
особено важно за бъдещето на цялото славянство. Тях-
ното свободно, братско сътрудничество и взаимно раз-

                                                 
4 Виж GA194, 15.ХІІ.1919. 
 
5 Виж GA4. 
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биране, постигнати на основата на Науката за Духа, 
могат да бъдат живият импулс, който води до възник-
ване на духовното ядро на Шестата култура, около кое-
то постепенно ще могат да се обединят всички славянс-
ки народи на Европа. 
Именно за такова духовно сътрудничество между 

двата народа бих искал да спомага тази книга, разказ-
ваща за духовната история на Русия в светлината на 
Антропософията, отговор на която в бъдеще трябва да  
 

стане книгата за духовните основи на българския на-
род, за неговата история и култура, като отговор и про-
дължение на сериозния и важен разговор за съвместно-
то бъдеще и общите задачи на двата народа, а в по-
широк смисъл и на всичките славянски народи изобщо. 

 
Дорнах/Швейцария, 
в навечерието на Празника 
Архангел Михаил 2009 г.    Сергей О. Прокофиев 



 

 
 

 
 



 
 

 

 

Предговор към първото издание на руски език през 1995 г. 

 

Предлаганата на руския читател книга за духовните 
извори и духовноисторическите пътища на Русия се 
нуждае от няколко встъпителни пояснения. 
Преди всичко е необходимо да се посочи една особе-

ност на тази книга, свързана със самата история на ней-
ното създаване. Книгата е предназначена за средно- и 
западноевропейския читател6. Причината е в това, че на 
Запад – въпреки живия интерес към всичко случващо се 
в Източна Европа – почти напълно липсва истинско 
разбиране на същността на руския характер и руската 
история. 
Прекарвайки редица години в Средна Европа, авто-

рът стига до убеждението, че съществува насъщна не-
обходимост да се помогне, като начало макар и само на 
антропософски ориентирания западен читател, по-
дълбоко да проникне в целия комплекс от проблеми, 
свързани с духовноисторическото развитие на Русия 
през последното хилядолетие, а също така и по-добре 
да се разберат духовната същност и истинските задачи 
на руския народ. 
Основната трудност в постигането на тази цел се със-

тоеше в недостъпността за жителя на Средна и Западна 
Европа на това, което за руския човек е най-естествено 
вътрешно преживяване. Тук именно се крият най-
важните елементи, необходими за разбирането на рус-
ката душа и руския народ, без познаването на които 
неговата „загадка” не може да бъде разгадана. Това 
обаче е изключително трудна задача – да се направят 
разбираеми за човек със съвсем друга душевност и 
други културни традиции цял кръг от вътрешни изжи-
вявания и душевни особености, които не са му присъщи 
изначално. Към разрешаването на тази задача можем да 
се приближим само по два начина: или с помощта на 
изкуството (литература, живопис, архитектура, музика), 
или с помощта на понятия и образи, толкова всеобхват-
ни и духовно богати, че да позволят да се изразят обек-
тивно, т.е. във формата на ясни и разбираеми за всеки 
мисли, и най-тънките душевни изживявания, и вътреш-
ните закономерности на конкретния исторически про-
цес, субект на който е народът – носителят на тези 
свойства и способности. 
В наше време такива всеобхватни понятия може да се 

намерят само в съвременната Наука за Духа – Антропо-
софията. Единствено с нейна помощ е възможно да се 
изразят в познавателна форма, разбираема за всеки 
човек, основните черти на вътрешната същност на рус-
ката душа и духовните подоснови на цялата руска ис-
                                                 
6 Макар и написана на руски език, книгата за пръв път е издадена в 
превод на немски език, през 1989 г. във Verlag am Goetheanum, Dor-
nach/Schweiz, второ издание – в 1994 г. Книгата е преведена също на 
английски, френски и италиански език. 

тория, което е и една от задачите на тази книга. 
Предлаганата работа не е историческо изследване в 

обикновения смисъл на думата. Тя не се занимава с 
разбора и оценката на гледните точки на историците по 
един или друг въпрос. Нейният автор не е професиона-
лен историк и съвсем не претендира за пълно и завър-
шено представяне на едни или други частни случаи, 
исторически факти или събития. А понеже книгата 
беше писана на Запад, то даже възможността за използ-
ване и включване на богат отечествен материал неиз-
бежно беше ограничена. 
В този смисъл книгата е опит за метафизично разг-

леждане на руската история, опиращо се, от една стра-
на, на историческите факти и данните на различни ака-
демични дисциплини, а от друга – на резултатите от 
духовнонаучните (свръхсетивни) изследвания на осно-
воположника на Антропософията – Рудолф Щайнер. 
Ако тази книга от самото начало беше предназначена 

за рускоезичния читател, то, макар главните линии на 
повествуванието да биха останали същите, изобразява-
нето на много детайли би приело съвършено други 
форми. Много неща би следвало да бъдат описани зна-
чително по-накратко – като разбиращи се от само себе 
си или не толкава важни за руския читател, а други – 
много по-подробно, като нуждаещи се от още по-
голямо задълбочаване. Тогава, вероятно, и целият стил 
на изложение би бил друг. 
При все това и в такава форма, а може би, именно 

благодарение на нея, съдържанието на настоящата кни-
га може да се окаже полезно и в Русия. Именно поради 
стремежа на автора да постигне максимална обектив-
ност и яснота на мисълта този труд може да стане реал-
на подбуда към индивидуално и народно себепознание, 
от което днес толкова много се нуждае Русия. 
Тъй като във времето, когато в нашата страна на пре-

ден план с голяма сила и по едностранчив начин изпък-
ват само икономико-политическите преустройства, е 
необходимо с не по-малка сила да се добави към тях, а 
в много отношения и да им се противопостави, истинс-
кото, т.е. съответстващото на Духа, разбиране на дъл-
боките импулси и закономерности, действащи както в 
историческото развитие на народите и цялото човечес-
тво, така и в индивидуалната човешка съдба. В проти-
вен случай Русия я заплашва неизбежна катастрофа, 
макар и не съвсем идентична с катастрофата от 1917 г., 
но все пак много напомняща я с откровения материали-
зъм и пълната бездуховност на мнозинството опити 
макар и в известна степен да се предотврати нараства-
щата криза. Защото катастрофата, към която води въз-
никналата в страната ситуация, може да се избегне са-
мо, като се използват конкретни духовни познания за 
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решаване на насъщните социални проблеми на съвре-
менността. 
А за това е необходимо ново духовно ориентирано 

съзнание, което може да възникне на основата на пов-
семестно развитие в Русия на свободен духовен живот, 
средоточие на който да бъдат независимите от държа-
вата учреждения и обществени инициативи (преди 
всичко училища и центрове на културата). 
Вместо натрапения някога на народа комунистичес-

ко-болшевишки „експеримент” сега като друга крайност 
възниква опасността от насилствено осъществяване на 
капиталистически „експеримент”, в дълбокия смисъл 
не по-малко пагубен, понеже е също толкова чужд на 
истинската същност на народа и неговото духовно 
предназначение. При това обща черта и на двата „екс-
перимента” е отсъствието на каквото и да било пълно и 
задоволяващо познание на духовните основи, целите и 
душевните особености на руския народ. (Подробно за 
„втория експеримент” виж в раздел „Послеслов”). Само 
запознавайки се с духовните, а не само с културно-
историческите, особености на руския народ може да се 
разбере, защо нито болшевизмът, нито западният капи-
тализъм не са пътищата, съответстващи на неговата 
същност и предназначение в световната история. Пора-
ди това насъщният проблем на съвременна Русия е 
намирането на трети, среден, път, базиран върху истин-
ското духовно познание. 
Трагичността на сегашната ситуация се състои в това, 

че смътно усещаната вече от много хора необходимост 
и възможност за такъв път без истинско духовно позна-
ние в онази форма, в каквато то в наше време се появя-
ва в съвременната Наука за Духа, или Антропософията, 
се оказва чужда на живота и поради това е несбъдната 
мечта. 
В действителност конкретното решение на стоящите 

сега пред Русия проблеми, а в по-дълбок смисъл – 
нейното действително спасение, е възможно. Пътят към 
него минава през осъществяване на практика на изло-
женото от Рудолф Щайнер в многобройни статии и 
лекции учение за тричленността на социалния органи-
зъм. Неговата обща характеристика може да се намери 
в книгата на Рудолф Щайнер от 1919 г.7 „Основни чер-
ти на социалния въпрос в светлината на потребностите  
 

                                                 
7 Виж GA23. 

на живота на настоящето и бъдещето”8 (за нейните 
руски преводи виж в раздел „Послеслов”). Истинското 
разбиране на това учение в настоящо време обаче е в 
голяма степен затруднено, тъй като в Русия – в минало-
то поради терора на фалшивата идеология, а в настоя-
щето поради едностранчивия интерес само към иконо-
мически и политически реформи – все още е недоста-
тъчно силен стремежът към действително познание на 
духовната същност на човека, което е единствената 
здрава и трайна основа на всеки свободен духовен жи-
вот. 
А свободният духовен живот включва в себе си, на-

ред с познанието от човека на самия себе си като духов-
на индивидуалност и част от цялото човечество, също 
така и съответното на Духа разбиране на миналото, 
настоящето и бъдещето на своята страна, на своя народ. 
Последното няма нищо общо с национализма, във 
всички проявления на който в наше време следва да се 
вижда най-силното действие на антихристиянските 
сили. 
Основа за такова духовно разбиране е антропософско-

то миросъзерцание. Най-пълно то е изложено в книгите 
на Рудолф Щайнер „Философия на свободата. Основни 
принципи на един морален светоглед” (1894), „Христи-
янството като мистичен факт и Мистериите на древ-
ността” (1902), „Теософия. Въведение в свръхсетивното 
познание на света и мисията на човека” (1904), „Как се 
постигат познания за висшите светове?” (1904–1905) и 
„Въведение в Тайната Наука” (1910). Запознаването с 
тях е онзи минимум от знания, без който правилното 
разбиране на настоящия труд може да се натъкне на 
значителни трудности, понеже използваната в него 
антропософска терминология и основни понятия на 
съвременната Наука за Духа не са пояснени специално. 
В този смисъл до истинско разбиране на този труд 

може да стигне само онзи читател, който, макар и в 
общи черти, е съумял да се запознае с основите на ант-
ропософския мироглед, тъй като това е необходимата 
предпоставка за разбиране на всичко следващо по-
нататък в книгата. 

 
 
Москва, 12 ноември 1992 г.   С. О. Прокофиев 

                                                 
8 Бел. пр.: На български език книгата е издадена със заглавие „Същ-
ност на социалния въпрос” (GA23), Антропософско Издателство 
„Димо Даскалов”, Стара Загора 1993. 



 
 

 

 

Въведение 

 

Източна Европа9 вече повече от хиляда години при-
надлежи към християнската част на човечеството. Ми-
сията и духовната същност на Изтока на Европа, обаче, 
както и преди, остават за света в много отношения не-
разрешима загадка. Запознаването с обширната истори-
ческа литература изглежда не толкова помага за разга-
даването, колкото води до поставянето на все повече 
нови въпроси, които така и остават без отговор. 
Последното обстоятелство е свързано с това, че за ис-

тинско разбиране на формирането и развитието на Из-
точна Европа, много повече, отколкото за каквато и да 
е друга част на Европейския континент, е необходимо 
постоянно да се взема под внимание скриващата се зад 
външните исторически факти и само отчасти разкрива-
ща се чрез тях висша – духовна или метаисторическа – 
реалност. Само съвместяването на двете гледни точки 
може да помогне да се отговори на многото въпроси, 
възникващи при запознаване с източноевропейската 
история. 
А да се доближи до познанието на тази метаистори-

ческа реалност в наше време може основаната в нача-
лото на ХХ в. от Рудолф Щайнер Антропософия, полз-
ваща се от метода на историческа симптоматология, 
който е изложен и приложен от Щайнер в много трудо-
ве. Специално трябва да се подчертае, че прилагането 
на този метод именно за източноевропейската (руската) 
история може да разкрие нещо, имащо значение не 
само за самите жители на Източна Европа, но и за ця-
лото културно човечество. Защото това, което се е 
формирало в световната история в продължение на 
много хилядолетия, е възниквало на Изток в Европа за 
много по-кратки и по-осезаеми исторически срокове. 
Поради това симптоматологията на историята на Из-
точна Европа може с особена яснота и отчетливост да 
разкрие на изследователя, разполагащ с резултатите на 
съвременната Наука за Духа, много ключови за еволю-
цията на цялото човечество процеси и явления. 
Съвсем естествено е, че в следващото по-нататък из-

ложение може да се говори само за опит за симптома-
тично разглеждане на хилядолетното развитие на Из-
точна Европа, за опит, който по никакъв начин не пре-

                                                 
9 Под Източна Европа тук и навсякъде по-нататък се подразбират 
Русия, Украйна и Беларус, а под източни славяни – общите предци на 
съвременния руски, украински и беларуски народ. Те имат общо 
историческо минало и общи духовни задачи в бъдеще. 
 {Бел. пр: В антропософската Наука за Духа Рудолф Щайнер опре-
деля българите по следния начин: „Защо българите са славянски народ? В 
расово отношение те не са славяни. Расово те са родствени на фините, на хуните. Те 
са до известна степен от монголо-татарска народност. Но те много рано са възприели 
славянския диалект и благодарение на това са станали славянски народ. Възприетото 
от тях с речта, с външната култура, е проникнало напълно в тяхната организация” 
(GA303, лекц. 10)}. 

тендира да даде отговор на всички въпроси или да пов-
дигне завесата над всички тайни на нейното историчес-
ко развитие в миналото, настоящето и бъдещето. В този 
смисъл читателят трябва постоянно да има предвид 
думите на Рудолф Щайнер от втората лекция на цикъла 
„Симптоматология на историята”10, където се излагат 
основите на самия метод: „Характеризирайки симптомите, 
никога не трябва да се желае педантична завършеност – нещо 
непременно трябва да остава нерешено, иначе е невъзможно 
придвижването по-нататък”. 
По такъв начин, съдържанието на настоящата работа 

е призвано да послужи само като един от елементите на 
строежа на духовния мост между Източна Европа, от 
една страна, и Средна и Западна Европа – от друга, 
който постепенно трябва да бъде построен за постигане 
на взаимно разбиране между тези две части на Европа 
на истинска спиритуална основа. Защото Европа, за-
мислена от висшите сили като тричленен организъм 
(Запад – Среда – Изток), който трябва да стане първо-
образ на бъдещата организация на цялото Земно чове-
чество, вече в продължение на повече от седемдесет 
години се развива като двучленен организъм, а следо-
вателно, непълноценен и даже болен. Европа никога 
няма да постигне истинско духовно здраве, и така да 
изпълни своето висше предназначение, докато чрез 
себепознание тя не стигне до разбиране на своята трич-
ленна същност. 
Да се съдейства с всички средства за достигане на та-

зи цел – по-дълбокото взаимно разбиране между Запа-
да, Средата и Изтока – това е най-важната задача на 
съвременността. Това взаимно разбиране обаче може да 
стане наистина плодотворно само в случай, ако се осъ-
ществи не в икономическата или политическата, а пре-
ди всичко в духовната сфера, основана на свободен и 
продуктивен духовен живот. 

 
Може да изглежда странно, че в настоящия труд фак-

тически не се говори нищо за последните събития на 
Изток в Европа, които пораждат толкова голям интерес 
в целия свят. Това обстоятелство, обаче, съвсем естест-
вено е свързано с нашата основна цел, а именно – да се 
даде антропософски ескиз на най-важните, произтича-
щи от цялото многовековно развитие на Източна Евро-
па, перспективи за нейното бъдещо развитие (както в 
положителен, така и в отрицателен смисъл), като пара-
лелно с това се разкриват нейните висши задачи и ду-
ховни цели, и за тяхното осъществяване се отчитат 
постоянно противодействащите негативни сили и тече-
ния, винаги коренящи се в метаисторическата реалност. 
                                                 
10 GA185, 19.Х.1918. 
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Истинската природа на отделните факти и явления, 
тяхното подобаващо място в общата картина могат да 
се разкрият само тогава, когато те бъдат разгледани на 
фона на всеобхватната историко-метаисторическа па-
норама, с привличане на конкретното знание за наме-
ренията и целите на добрите и лошите духовни сили, 
които отново и отново си оспорват и ще си оспорват 
господството над Източна Европа, а в по-широк смисъл 
и над цялото човечество. А това ще позволи на читате-
ля постепенно да стигне до собствено разбиране – но 
вече съответстващо на пълната, а не на частичната 
действителност – също и на конкретните събития, ста-
ващи в наше време на Изток в Европа. 
Така прибързаните мнения – за тези събития, взети 

самостоятелно, независимо от другите, откъснати от 
перспективите на духовноисторическото развитие на 
цялото човечество – лесно могат да се окажат „майя”, 
илюзия, която е резултат единствено от неосъзнати 
желания и погрешни представи, последствията от кои-
то, обаче, могат да бъдат съдбоносни. И ако в такава 
степен, в каквато светът все още е чужд на духовнона-
учното разбиране на историческия процес, такива илю-
зорни разбирания едва ли е възможно да бъдат избегна-
ти, то толкова по-остра е необходимостта с помощта на 
Антропософията с всички сили да се стремим към раз-
биране, което съответства на пълната реалност и коре-
нящо се не само във външноисторическата, но и в сто-
ящата зад нея чисто духовна действителност. 
В този смисъл, според дълбокото убеждение на авто-

ра, такава книга има най-непосредствено отношение 
тъкмо към настоящия момент от развитието на източ-
ноевропейската и цялата християнска част на човечест-
вото. Оттук произтича необходимостта тя да бъде пуб-
ликувана именно сега. 
Наистина, тя е насочена само и изключително към 

читателите-антропософи11, т.е. към онези, за които де-

                                                 
11 Бел. пр.: Авторът на книгата, Сергей О. Прокофиев, изрично под-
чертава, че тя е „насочена само и изключително към читателите-
антропософи”. В раздел „Библиография на произведенията на Рудолф 
Щайнер, цитирани и споменати в книгата” той е привел 134 заглавия. 
От тях само 29 заглавия (отбелязани от преводача със суфикс „+” 
след номера на тома) са преведени на български език и са достъпни за 
българските читатели. Не по-различна е ситуацията и с Пълното 
издание на трудовете на Рудолф Щайнер (Rudolf Steiner Gesamtaus-
gabe, издадени на немски език в Дорнах, Швейцария), състоящи се от 
354 тома, от които преведени и издадени на български език са само 
43 тома (Списъка на Пълното издание на трудовете на Рудолф 
Щайнер виж накрая на книгата). Поради това, според скромното 
мнение на преводача, дори българските антропософи са затруднени с 
достъпа до източниците, които авторът посочва за получаване на по-
подробна информация. 
В книгата се разглежда важна и актуална тема, при това по начин 
напълно различен от този, по който материалистичната историческа 
наука разглежда и тълкува историческите събития: авторът предлага 
на читателите духовно или окултно метаисторическо разглеждане на 
събитията. Поради посочените причини книгата представлява голям 
интерес за най-широк кръг български читатели, но тъй като те не са 
запознати с антропософската Наука за Духа, беше необходимо да им 
се окаже определена помощ. Тази е причината в българското издание 
на книгата с разрешение на автора да бъде добавено кратко „Въведе-
ние в някои антропософски понятия”, а в бележки под черта, за разк-
риване на духовното съдържание на някои понятия и представи, да 
бъдат приведени сравнително неголям брой цитати от обширните 
духовнонаучни изследвания на Рудолф Щайнер. Цитатите са от пре-
води на лекции и книги на Рудолф Щайнер, направени от множество 
преводачи главно през последните двайсет години. 

лото на живота на Рудолф Щайнер не е предмет само 
на външен, повърхностен интерес, а е основно деяние 
на ума и сърцето. С други думи, тази книга преди всич-
ко е адресирана към онези, които са способни да се 
отнесат с подобаваща сериозност и отговорност към 
приведените в нея съждения на основоположника на 
Антропософията, направени на основата на непосредс-
твени изследвания в Духовните светове. 
Освен това, както и всички други книги на автора12, 

този труд предполага обстойно познаване от страна на 
читателя на основите на антропософския мироглед, а 
също – особено в дадения случай – и на цяла поредица 
цикли от лекции и отделни лекции, посветени на това, 
което самият Рудолф Щайнер нарича антропософска 
история, „която съществува в съобщенията от Духовния 
свят”13. 
В заключение бих искал да спомена, че първите мис-

ли за руската история, които са в основата на настоя-
щото изследване, възникнаха у автора през лятото на 
1980 г. Но едва доста по-късно те достигнаха до онази 
степен на яснота и мисловна определеност, които поз-
волиха да бъдат представени във формата на лекции. 
Първите опити в тази посока бяха предприети вече в 
1982 г. и в 1985 г. в Германия и Швейцария. Едва две 
години по-късно обаче общата картина на руската ис-
тория се проясни за автора до степен, че стана възмож-
но тя да бъде представена в много по-завършен и сис-
тематизиран вид. Именно последното беше направено 
от него в многото десетки лекции, посветени на хиля-
долетието от покръстването на Рус, изнесени в периода 
1987–1989 г. в различни страни на Европа в рамките на 
Единното Антропософско Общество. 
Тяхна цел, както и цел на книгата, предлагана сега на 

антропософския читател, беше стремежът да се помог-
не, макар и в първите крачки, за разгадаването на хиля-
долетната загадка на Източна Европа, на нейната нео-
бикновена съдба и нейната история, а благодарение на 
това и за по-дълбокото разбиране на духовната същност 
и историческите пътища на източнославянските наро-
ди. 

 
Щутгарт, 6 юли 1989 г.     С. О. Прокофиев 

                                                                                  
По такъв начин с тези кратки допълнения, включващи макар в най-
общ вид и бегло пътя на духовното развитие на човека, дори незапоз-
натият с Антропософията, или Науката за Духа, читател ще има 
възможност в известна степен по-обхватно и по-задълбочено да 
вникне в разглежданите конкретни духовни процеси и събития, пред-
ставящи в лицето на източноевропейските народи част от духовната 
история на човека и човечеството. 
Виж първо „Въведение в някои антропософски понятия”. 
 
12 Виж списъка накрая на книгата. 
 
13 Виж GA28, Глава XXXV. 



 
 

 

 

ЧАСТ ПЪРВА 

Глава 1 

Същност на въпроса 

 

Сред многобройните изказвания на Рудолф Щайнер 
за Източна Европа и нейната историческа съдба, за 
нейните духовни извори и нейното бъдеще погледът 
преди всичко се спира на две – тези, в които се чувстват 
езотеричните подоснови, позволяващи по-ясно да се 
види дълбоката взаимна връзка между миналото и бъ-
дещето, между заложения в миналото в Източна Европа 
духовен потенциал и възможностите за бъдещото реа-
лизиране на този потенциал. Тези две изказвания са от 
1914 и 1918 година и свидетелстват за наличието на 
определени окултни подоснови, станали причина за 
възникването и развитието на особената душевна кон-
фигурация, свойствена на населението на Източна Ев-
ропа и носеща в себе си зародишите на бъдещата спи-
ритуална култура на цялото човечество. 
Така в лекцията от 9.ХІ.1914 г., изнесена в Дорнах 

няколко месеца след началото на Първата световна 
война, Рудолф Щайнер, говорейки за различните ду-
ховно-исторически импулси, довели до възникването 
на източните славяни, за пръв път разглежда темата за 
действалия у изворите на този етнос един от най-
велики Посветени на западното човечество – Скитиа-
нос, а също за дейността на основания от него специа-
лен посветителен Център. „Славянският народ се намира 
под влиянието на Скитианос, който в древността известно 
време е живял сред скитите”. За характера на това влияние 
и за самия посветителен Център Рудолф Щайнер казва 
по-нататък следното: „Този посветителен Център по напъл-
но различен начин въздейства върху вътрешната същност на 
душата, подготвяйки я за напълно различно пронизване от 
силите, произлизащи от Мистерията на Голгота... Пред прага 
на този посветителен Център винаги стои Посветеният Скити-
анос”14. 
Тези думи е необходимо да се възприемат с цялата им 

важност и значение, понеже именно в тях ние имаме 
най-важното посочване на езотеричната причина и ос-
нованието за по-нататъшното възникване на Изток в 
Европа на онази напълно различна етническа общност, 
която Рудолф Щайнер нарича „Христов народ”. За това 
той подробно говори в лекцията, изнесена в Дорнах на 
2.ХІ.1918 г., т.е. почти година след завземането от бол-
шевиките на властта в Русия: „...започвайки от ІХ–Х в. в 

                                                 
14 GA158, 9.ХІ.1914. 

една от областите на цивилизования свят е била създадена 
възможността за възникване на народа на Христос – народа, 
усвоил особената вътрешна способност да носи откровението 
на Христос в бъдещите столетия”. Или казано с други думи: 
„...един народ като подготовка за следващите времена е бил 
предопределен от мировите събития за това, да стане Христов 
народ... Какво всъщност се има предвид, когато се говори за 
това, че там е възникнал Христовият народ? ...Именно това, че 
тук, на Изток в Европа, е била създадена територия, на която 
постоянно са живели хората, непосредствено свързани с Им-
пулса на Христос, хората, в душите на които Импулсът на 
Христос по определен начин прониква постоянно. Христос 
постоянно присъства като вътрешна аура, пронизваща мисле-
нето и чувстването на този народ. ...В пълен обем Импулсът на 
Христос живее в народа на Христос... фактически продължа-
вайки да действа в него и понастоящем”15. 
Четейки тези думи, е невъзможно да не си зададем 

въпроса: откъде, от какви извори произтича тази изк-
лючителна предразположеност на източните славяни 
към това, да станат Христов народ? В по-езотеричен 
смисъл, вземайки предвид приведената по-горе харак-
теристика на възглавявания от Скитианос посветителен 
Център и неговото решаващо въздействие върху фор-
мирането на източните славяни, е очевидно, че именно 
в това въздействие ние трябва най-напред да търсим 
дълбоките предпоставки за възникването на народа на 
Христос, духовно подготвили го за последвалото прие-
мане на историческото Християнство в неговата Гръко-
византийска форма. 
Във връзка с казаното възниква по-нататъшният въп-

рос: по какъв начин източните славяни изобщо са мог-
ли да влязът в допир с влиянието на Скитианос, след 
като скитската държава на територията на южна Рус е 
съществувала само от VІІ в. пр.Хр. до ІІІ в. сл.Хр. и е 
била напълно унищожена от готите три века преди 
идването на Изток в Европа на славянските племeна? 
На този въпрос са възможни два отговора, които, в 

действителност, не си противоречат, а само взаимно се 
допълват. От една страна се има предвид чисто духов-
ното влияние на Скитианос и на основания от него 
посветителен Център върху славянските народи в ре-
зултат на това, че тези народи, заселили юга на бъдеща 

                                                 
15 GA185, 2.ХІ.1918. 
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Русия, чрез това са се оказали на територия, в духовна-
та атмосфера на която още са се чувствали последстви-
ята от дейността на Скитианос. От друга страна, фак-
тът, че на посочената територия и до наше време архео-
лозите намират свидетелства на скитската култура, дава 
възможност да се констатира придвижване и 
разпространяване на този народ по огромни територии. 
Така, скитски предмети и погребения са били открити 
не само по цялата територия, простираща се на изток от 
река Дунав, по цялото Северно Причерноморие, долно-
то течение на река Волга и планината Урал чак до 
Аралско море, но и много по-далеч на изток: на юг от 
езерото Балхаш, в горните течения на реките Об и Ени-
сей, на юг от езерото Байкал и даже на север от Пекин. 
По такъв начин, бъдещите източни славяни още преди 
своето преместване в Европа са могли външно-
исторически да влязат в допир със скитските племена и 
с главния ръководител на техните Мистерии върху 
обширните територии зад Урал, в Азия. 
Според духовнонаучните изследвания на Рудолф 

Щайнер16, всъщност двата основни миграционни пото-
ка, формирали цялото по-нататъшно народонаселение 
на Европа, са били древните германци и древните сла-
вяни. 
Германските племена са се преместили в Европа 

между ІІ в. пр.Хр. и ІІ в. сл.Хр., някои историци пред-
полагат, че те първоначално са живели в Азия, в об-
ластта на Таримската равнина, докато значителна част 
от славяните е дошла в Европа по-късно, най-вероятно 
в началото на V в. Първоначално място на тяхното оби-
таване в Азия са били предполагаемите области, разпо-
ложени на североизток от Таримската равнина – Алтай, 
Саяните, възможно даже бреговете на Байкал. Именно 
тук прародителите на славяните са могли да влязът в 
допир с някои скитски племена и с техния окултен ръ-
ководител. Нещо повече, духовно-исторически не е 
изключено, че самото преселване на двете групи наро-
ди – отначало германците, а после славяните – е било 
породено, освен от споменатите от Рудолф Щайнер в 
посочената по-горе лекция изменения на общите кли-
матични условия, именно от дейността на Скитианос в 
първоначално обитаваните области от тези народи. При 
това германските племена са били подготвени от него 
така, че в своето преместване на запад те преди всичко 
са търсели онези места, където в етерната атмосфера на 
Земята инстинктивно е било изживявано влиянието на 
Скитианос в онази форма, в която то се е било запазило 
от времената на неговата най-древна дейност в Северо-
западна Европа и се е било разпространило там чак до 
Средна Европа (т.е. във формата на въздействие върху 
принципа на Аза)17. 
Що се отнася до славяните, то те, напротив, са били 

така подготвени от Скитианос, че изначално са придо-
били склонност към областите, където, както например 
в юга на бъдещата Рус, Скитианос повече е въздействал 
не върху Аза, а върху астралното тяло на по-рано 
обитаващите там народи (скитски племена). Тъкмо това 

                                                 
16 Виж GA353, 15.ІІІ.1924. 
 
17 По-обстойно дейността на Скитианос в областите на Североза-
падна Европа е разгледана по-долу. 

вътрешно предразположение е определило в крайна 
сметка мястото на обитаване на славяните именно в 
областите на Източна Европа18. 

 
Казаното хвърля особена светлина върху мощната 

всеобхватна дейност на самия Скитианос по подготов-
ката на бъдещата душевно-духовна конфигурация на 
различните народи на Европа, за осъществяването на 
която той в продължение на столетия се е въплъщавал и 
в Северозападна, и в Югоизточна Европа, а също в на-
зованите области на Централна Азия. Рудолф Щайнер 
казва във връзка с това: „Скитианос е прадревна високораз-
вита индивидуалност, която в една от по-късните си инкарна-
ции е ръководила окултните Школи в Азия, а още по-късно е 
била учител във вътрешните Школи на Европа”19. Така заста-
ва пред нас Скитианос като велик инспиратор на пре-
местването на цели народи и големи човешки групи от 
изток на запад20: на бъдещите германци и славяни от 
Азия в Европа, а също на пътешествията на европейци-
те от нейното западно крайбрежие още по-далеч на 
запад, чак до бреговете на Америка21. 
Както е посочвал Херман Скерст в своята книга 

„Произходът на Русия”22, напълно е възможно в древ-
ния руски билинов цикъл за юначния герой Светогор 
ние да имаме последното смътно възпоминание за ста-
налата някога в миналото среща на великия Посветен, 
пазителя на древната атлантска мъдрост, с бъдещите 
източни славяни. Билината разказва за това, как глав-
ният руски герой Иля Муромец – действителен предс-
тавител на източните славяни – желае да се запознае с 
най-древния и най-могъщ от всички богатири на Земя-
та, който е толкова могъщ, че даже самата Земя не е в 
състояние да го носи. Живее той далеч зад границите на 
Руската земя във високите планини. Някои варианти на 
билината наричат мястото на обитаване на Светогор 
„планината Арарат”, т.е. планината, непосредствено свър-
зана с Мировия потоп (символа на гибелта на Атланти-
да). Приветствайки Светогор, Иля Муромец го нарича 
„най-стария сред богатирите”, след което те си разменят 
кръстовете, а после в продължение на много нощи (т.е. 
в Духовния свят, по време на сън) Светогор посвещава 
Иля не само „във всички бойни изкуства”, но преди всичко „в 
мъдростта на премъдрия Изток”. И подобно на това, както 
някога Йехова е вдъхнал на Адам „дъха на живота”23, 
полагайки с това в душата на първочовека основанието 

                                                 
18 Виж J. A. H. Potratz. Die Skythen in Südrussland. Basel 1963; Th. 
Meyer. Ichkraft und Hellsichtigkeit. Basel 1988; Herman von Skerst. 
Ursprung Russlands. Stuttgart 1961; Былины. Москва 1954; S. O. Proko-
fieff. Die geistigen Aufgaben Mittel- und Osteuropas. Dornach/Schweiz 
1993, Teil ІV. 
 {Бел. пр.: Былина=народна епична песен в богатирския епос}. 
 
19 GA109/111, 31.V.1909. 
 
20 Th. Meyer. Ichkraft und Hellsichtigkeit. Basel 1988. 
 
21 За пътешествията на викингите в Северна Америка Рудолф 
Щайнер е говорил в лекцията от 16.ХІ.1917 (GA178). Понастоящем 
думите на Рудолф Щайнер са потвърдени от историческата наука. 
 
22 Herman von Skerst. Ursprung Russlands. Stuttgart 1961. 
 
23 Битие 2: 7. 
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за неговата бъдеща мисия на Земята, така преди своята 
смърт (завръщането в Духовния свят) Светогор в качес-
твото на най-важно напътствие към руския богатир, а в 
негово лице – към всички източни славяни, вдъхва в 
него своя дъх, т.е. потопява своите сили в неговото 
астрално тяло (Сетивна душа): „Приближи се ти, братко, по-
близо до мен... Аз наистина ще духна със своя богатирски дух в тебе, 
/Приеми от мене малко сила в себе си”. 
Цитираното по-горе общо определение за същността 

и особеностите на Христовия народ Рудолф Щайнер 
конкретизира и развива в следващата лекция от този 
цикъл. В нея той посочва, че основната вътрешна наг-
ласа, господстваща в подосновите на душата на всеки 
жител на Източна Европа, е духът24 на Граала. „И духът 
на Граала, колкото и парадоксално това да звучи именно днес, 
живее в руското начало – духът на Граала изцяло живее в него. 
Именно на този живеещ в руското начало непобедим дух на 
Граала се основава онова бъдеще на руския народ, което го 
очаква в Шестата следатлантска културна епоха и за което аз 
толкова много пъти ви говорих”. И по-нататък: „На Изток 
ние имаме народа на Христос, проникнат от най-важния им-
пулс: Христос – това е Духът. В самата природа на този народ 
живее онова... което сякаш с инстинктивна, стихийна мощ, с 
историческа необходимост навлиза в света посредством руско-
то начало... На руския народ е възложена мисията: до Шестата 
културна епоха да разработи същността на Граала като религи-
озна система, като културен фермент на цялата Земя”25. 
От приведените тук думи на Рудолф Щайнер става 

ясно: основата на духовния характер на обитаващия 
Изтока на Европа славянски народ – на Христовия на-
род – е неразривно свързана с живеещия в душите на 
неговите носители „непобедим” – това слово е било про-
изнесено в края на 1918 г.! – „дух на Граала”, върху кой- 
 

                                                 
24 Бел. пр.: Настроение (рус.)=дух, предразположеност, настроение, 
нагласа, настрой, усет, насока, състояние. 
 
25 GA185, 3.ХІ.1918. 
 {Бел. пр.: „В руския народ, ведно с различните други славянски племена, живее 
– това нерядко съм го посочвал – народностният елемент на бъдещето; защото в 
народностността, която там се свежда до славянското, живее онова, от което някой 
ден трябва да се вземе материалът за духовното течение на Шестия следатлантски 
период. В рамките на славянския елемент пред нас на първо място застава самият 
руски народ, а след това – останалите славянски племена, които безспорно се разли-
чават от руския етнос, но като славяни все пак се чувстват до известна степен свър-
зани с руските славяни... 
Че в славянския елемент се съдържа бъдещето – това окултистите го знаят, и винаги 
са го знаели. И когато в средата на окултитстите, например в Теософското Общество, 
твърдят нещо друго, че в американците се съдържа елементът на бъдещата, Шеста 
подраса (Шеста следатлантска културна епоха. Виж схемата “Степени 
на развитие на човека” в б.п.ч. 663. Бел. пр.), то това само доказва, че те 
или не са окултисти, или искат да постигнат нещо друго в сравнение с онова, което е 
предвидено във фактите” (GA173, 9.ХІІ.1916)}. 

то се гради цялото бъдеще на този народ, а в определе-
на степен и бъдещето на цялото човечество в Шестата 
културна епоха. 
Във връзка с това възниква главният въпрос, на отго-

вора на който и трябва да бъде посветено в най-
съществените черти по-нататъшното изложение: какво 
има предвид Рудолф Щайнер под „непобедим дух на Граа-
ла” в душите на хората, живеещи на Изток в Европа, и 
къде ние трябва да търсим неговите извори? 
От само себе си се разбира: никакви културно-

исторически или литературни традиции на Граала в 
онази форма, в която те още от времената на Среднове-
ковието са съществували в западните области на Евро-
па, в нейния Изток ние не намираме. Онова, което за 
жителите на Западна и Средна Европа е свързано с та-
кива имена, като Кретиен де Труа, Робер де Борон, 
Волфрам фон Ешенбах, Албрехт фон Шарфенберг, а 
малко по-късно Томас Мелори и др., е било в Източна 
Европа абсолютно неизвестно не само в ХVІІ–ХVІІІ в., 
но и по-късно – включително до ХІХ в. А това означа-
ва, че източникът на отбелязания от Рудолф Щайнер 
„дух на Граала” в душите на източните славяни следва да 
се търси не в културно-историческото, а в езотерично-
то влияние. Това последното, както ние констатирах-
ме, е въздействало върху процеса на духовното и исто-
рическото формиране на източнославянските народи 
вследствие дейността на Скитианос и възглавявания от 
него посветителен Център. 
По такъв начин, основополагащият въпрос за произ-

хода на „духа на Граала” у източните славяни преминава 
в друг въпрос: за духовната връзка и окултното отно-
шение на духовното направление на Скитианос към 
течението на Граала. Понеже в отговора на този въпрос 
се съдържа и ключът към първия въпрос. 



 
 

 
 
 



 
 

 

 

Глава 2 

Скитианос и Мистерията на Голгота 

 

За да отговорим на въпроса за отношението на Ски-
тианос към Мистериите на Граала е необходимо преди 
всичко да разгледаме самата индивидуалност на този 
дълбоко тайнствен Посветен, когото Рудолф Щайнер в 
една от своите лекции нарича „един от най-висшите Посве-
тени на Земята”26. При това от самото начало от пръв 
поглед се забелязва, че в сравнение с другите велики 
Посветени на човечеството, такива като Заратустра, 
Буда или даже Мани, основателят на Манихейството, 
Рудолф Щайнер изключително малко говори за Скити-
анос, сякаш не желаейки докрай да свали плътното 
покривало на тайната, забулващо тази индивидуалност. 
За особената връзка на Скитианос с възникването на 

източните славяни и изобщо с областите на Източна и 
Югоизточна Европа Рудолф Щайнер говори само един 
път, в споменатата лекция от 9.ХІ.1914 г. Освен това, 
само един път, в лекцията от 14.ХІ.1909 г., той посочва 
Скитианос като Посветен, чиято духовна дейност се 
простира от западните граници на Европа до сибирски-
те простори, т.е. обхваща цялата територия на Източна 
Европа. 
В същата лекция Рудолф Щайнер характеризира и 

двата основни миграционни потока от древна Атланти-
да, южният и северният, от които единият, ръководен 
от самия Ману, е послужил за основа на Първата сле-
датлантска култура (Праиндийската), а другият е поро-
дил мистерийните традиции на коренното келтско на-
селение на Европа. И макар този втори поток след вре-
ме също да се придвижва далеч на изток и в лицето на 
Заратустра да е положил там основите на Втората сле-
датлантска култура (Праперсийската), едно от най-
важните му разклонения остава и продължава да дейст-
ва на територията на съвременна Европа (главно в се-
верозападните области), за да я подготви постепенно за 
бъдещата общочовешка мисия. Тъкмо с това най-важно 
разклонение на северния поток е била свързана основ-
ната част от дейността на Скитианос. И даже нещо по-
вече, той е бил начело, ръководил е този поток. „Север-
ният поток, една част от който е останала в Европа, е проник-
нал по-нататък в Азия. И докато там са се подготвяли и са се 
развивали новите култури, европейското население в продъл-
жение на столетия е живяло като в очакване. Неговите сили 
сякаш били пазени за онова, което трябвало да дойде. И най-
важните елементи на културата на това население са се нами-
рали под влиянието на великия Посветен, избрал за своя 

                                                 
26 GA113, 31.VІІІ.1909. 

дейност областта чак до Сибир – този, когото наричаме Посве-
тения Скитианос”27. 
На общото придвижване на северния поток от запад 

на изток Рудолф Щайнер дава и такава характеристика: 
„Пред нас е един поток на развитие на човечеството, възник-
ващ благодарение на това, че някои народи се преместват от 
древния континент Атлантида в по-северна област... Тази об-
ласт сега обхваща Англия и Северна Франция, а от тях се прос-
тира през днешна Скандинавия, Русия чак до Азия, чак до 
Индия”28. 
От съпоставянето на приведените цитати става ясно, 

че съдържащите се в първия цитат думи „една част [от 
северния поток], останала в Европа”, съответстват на спо-
менатите във втория цитат географски области от Анг-
лия до сегашната европейска част на Русия, т.е. в бук-
вален смисъл „чак до областите на Сибир”, което на свой 
ред съответства на основната сфера на дейност на Ски-
тианос (във всеки случай, за определен период от исто-
рическото развитие). 
В самата древна Атлантида двете духовни течения, 

проявили се по-късно в северния и южния миграционни 
потоци, от които единият е търсил изживяванията на 
откровението на Духа във външния свят (в Макрокос-
моса), а другият – във вътрешния свят (в микрокосмо-
са29), още са се съединявали във висше хармонично 
единство. Център на тяхното съединение в Атлантида е 
бил висшият, Слънчев, или Христов, оракул, възглавя-
ван от самия Ману. А поради това мястото на разделяне 
на двата потока е областта, разположена не близо до 
Слънчевия оракул, а географски твърде отдалечена от 
него, намираща се тогава близо до днешна Ирландия: 
„Към края на атлантското време близо до днешна Ирландия е 
била формирана група от по-напреднали в развитието хора, от 
средата на които великият ръководител е избрал определен 
брой, за да продължи чрез тях културното развитие след нас-
тъпването на подготвящата се катастрофа”30. 
Именно в тази дълбоко съкровена област е станало 

разделянето на общия поток на мистерийната мъдрост 
на Слънчевия оракул на южно и северно течение, от 
които първото, както видяхме, възглавява Ману, а вто-

                                                 
27 GA117, 14.ХІ.1909. 
 
28 GA113, 27.VІІІ.1909. 
 
29 Бел. пр.: в човека. 
 
30 GA109/111, 21.І.1909. 
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рото – бъдещият Заратустра и Скитианос. При това 
Заратустра повежда принадлежащите към северното 
течение хора по-нататък, чак до областта на бъдещата 
Персия, а Скитианос остава да ръководи на територията 
на Европа („от Англия до Русия”). 
Последното означава, че Скитианос лично е възгла-

вявал основания още от самия Ману Мистериен Цен-
тър, намиращ се „близо до днешна Ирландия”, от който 
малко по-рано преди това произтичат двата споменати 
потока. По-късно, когато поради мощна катастрофа 
целият Атлантски материк е потънал на дъното на оке-
ана, Скитианос е пренесъл на Европейския континент, 
получил вече към това време почти съвременните геог-
рафски очертания, запазилата се в посочения Център 
древноатлантска мъдрост на Слънчевия оракул. 
Този процес на пренасяне на мистерийната мъдрост 

на Атлантида в Европа е бил извършен от Скитианос в 
два етапа. Отначало от съкровената област, намираща 
се „близо до съвременна Ирландия”, той я пренася непос-
редствено на самия Ирландски остров, на територията 
на който в онова време е възникнал първият европейски 
Мистериен Център, така че, благодарение на това, Ир-
ландия става люлка на цялата бъдеща северноевро-
пейска култура. През втория етап атлантската мъдрост 
от Ирландския остров е била пренесена на материка 
при посредничеството на основаните от него нови Мис-
терийни Центрове, а след това е разпространена по 
цялата територия на Северна, Западна и Централна 
Европа, докато накрая е достигнала нейните югоизточ-
ни покрайнини, където впоследствие се заселват скитс-
ките племена. 
Може да се каже, че специалното, главно място в ця-

лото духовно развитие на Европа в продължение на 
много и много столетия е принадлежало на първия 
Мистериен Център, възглавяван от самия Скитианос и 
разположен на Ирландския остров. Именно там в най-
чист вид и в по-късните времена се е съхранявала все-
обхватната атлантска мъдрост и дарът на висшето ат-
лантско ясновиждане. Именно този Мистериен Център 
на Европа има предвид Рудолф Щайнер, когато говори, 
че Скитианос „е създал на Запад едно тайно място за съхра-
няване на древната атлантска мъдрост”31. 
По-късно, когато пребиваването на толкова висша 

мъдрост на Земята става невъзможно поради все по-
голямото потъване на човечеството в света на материя-
та, Скитианос е пренесъл възглавявания от него Мисте-
риен Център в най-близкия до Земята Духовен свят. А 
във физическата сфера вместо него основава приблизи-
телно на същото място Мистерии, впоследствие полу-
чили названието Хибернийски. Така че от самото начало 
има дълбока духовна взаимна връзка между Хибер-
нийските Мистерии и Скитианос, техният основател и 
таен ръководител. 
Тази взаимна връзка изпъква пред нас с особена яс-

нота, ако съпоставим духовната същност и посветител-

                                                 
31 GA113, 31.VІІІ.1909. Лекцията е цитирана по оригиналната сте-
нограма (виж нейното първо издание в R. Steiner. Zyklus Nr. 9, Berlin 
1910), а не по текста, по-късно радактиран от Рудолф Щайнер за 
публикуване в списанието „Die Drei” в 1921-1922 г. Последният 
вариант на текста на лекцията е включен и в пълното издание на 
неговите трудове (GA). 

ното съдържание на Хибернийските Мистерии с онази 
характеристика, която Рудолф Щайнер дава за Скитиа-
нос в завършващата лекция на цикъла „Изтокът в свет-
лината на Запада. Децата на Луцифер и братята Хрис-
тови” (GA113)32. В нея ние четем: „В древна Атлантида 
по-голямата част от хората са били инстинктивно ясновижда-
щи. Те непосредствено са съзерцавали Духовния свят. Това 
ясновиждане не е могло да се развива по-нататък, то е трябвало 
да отстъпи [в най-съкровените тайни Школи на Запада] към 
отделни личности на Запада. Там то е било ръководено от едно 
същество, живеещо в дълбока тайна даже за своите ученици, 
самите те на свой ред са пребивавали в дълбока тайна като 
ученици на великия Посветен, който, така да се каже, се отде-
ля, съхранявайки за по-късни времена онова, което е било пре-
несено от древна Атлантида. Този висш Посветен, този пазител 
на древната атлантска мъдрост, проникваща даже в тайните на 
физическото тяло, може да назовем Скитианос, както обикно-
вено са го наричали в ранното Средновековие. И когато се 
произнася името на Скитианос, знаещият европейските Мисте-
рии обръща своя взор към един от най-висшите Посветени на 
Земята”33. 
В съдържащата се в тези думи духовна характеристи-

ка на Скитианос ние можем да различим следното: 
1. Става дума за дълбоко тайнствена личност, 

скриваща се даже за своите ученици, самите те 
само в изключителни случаи появявали се на ис-
торическата арена. 

2. Тази личност в продължение на дълъг период 
от време е действала на Запад в Европа и е осно-
вала там „тайно място за съхраняване на древната ат-
лантска мъдрост”, проникваща в мистерията даже на 

                                                 
32 За пръв път връзката на Скитианос с Хибернийските Мистерии 
посочва Th. Meyer. Ichkraft und Hellsichtigkeit. Basel 1988. В своята 
книга той привежда също  изказването на Рудолф Щайнер из беседата 
с Ита Вегман: „Скитианос е Посветен на Хиберния [в Хибернийските Мистерии], 
Западен Посветен. Той е пазител на атлантската мъдрост”. 
{Бел. пр.: «Луциферичните Духове са ангелски Същества, изостанали в своето 

развитие през периода на Старата Луна... В библейското предание времето преди 
проявленията на луциферичните Същества е означено като “Рай”, а слизането върху 
Земята и вплитането на човека в сетивния свят – като “изгонване от Рая”» (GA177). 
 «Луциферичните Духове са обхванати под общото наименование “Луцифер”, 
което е името на техния Регент. Екзотеричното им название е “Дявол”» (GA11). 
 “На Луцифер му е повече по нрава да придобие благочестивите души, имащи 
чувство за духовното, за доброто, към което те се стремят от егоизъм” (GA159). 
 „Не престъпните души, а именно благочестивите души иска да изкачи той в своя 
елемент. Никъде в нашите чувства Луцифер не се намесва така, както там, където, 
изхождайки от своите страсти и въжделения, ние се стремим към Божественото, без 
да осветяваме това Божествено с лъчите на съзнанието” (GA120). 
 “Луциферичните сили се намесват навсякъде, където се развива изкуството, 
навсякъде, където се развива абстрактната Теология или Богословието” (GA20). 

“Ариманичните Духове са архангелски Същества, изостанали в своето развитие 
през периода на Старото Слънце” (GA120). 
 “Мефистофел, Сатана – това са имена на Ариман” (GA109). «Мефистофел – 
mephiz-topel, което означава “погубител-лъжец”. Това е Ариман» (GA112). 
 ”Да убие, да затъмни в човека съзнанието, че той е образ Божий – ето какво се 
стремят в наше време да насадят в Съзнателната душа на човека ариманичните 
Духове чрез всевъзможни рафинирани научни средства” (GA120). 
 “Ариманичните Същества... копнеят да проникнат в човешкия разум. За да стигнат 
до разума, ариманичните Същества трябва да се съединят с човека” (GA208). 
 „На Стария Сатурн бяха изостанали Азурите... Луциферичните Духове се намеси-
ха в развитието на човека през Лемурийската епоха, сатанинските Духове – през 
Атлантската, а в съвременната, Следатлантската епоха започнаха да действат 
Азурите” (GA266-1)}. 
 
33 GA113. 
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физическото тяло. Както видяхме, Земното место-
разположение на това „тайно място” в древността е 
бил Ирландският остров. 

3. Съхранението на древната атлантска мъдрост 
(т.е. изначалната мъдрост на цялото човечество), а 
също на дара на висшето атлантско ясновиждане, 
„за по-късни времена” е била най-важната задача, 
поставена от Мировото Ръководство именно на 
Скитианос. 

Освен това, малко по-нататък в своята лекция Рудолф 
Щайнер подчертава, че Скитианос е Майстер, „който 
обучава на онова, което ръководи от вечност във вечност”, т.е. 
владее тайната на онова, което в еволюцията на Земята 
е предхождало възникването на времето и което ще 
последва след неговото окончателно изчезване. С други 
думи, Скитианос притежава знанието, обхващащо ця-
лата мирова еволюция от Сатурн до Вулкан, от състоя-
нието на вечност, безвремие или пребиваване (Dauer), 
предхождащо първото въплъщение на нашата планета, 
до състоянието на вечност или пребиваване, което ще 
последва след последния еон – еона на Вулкан34. А това 
означава, че в езотеричен смисъл такъв Посветен е па-
зител на Мистериите на мировата полунощ, свързани 
със състоянието на човешката душа на върха на нейния 
духовен път между смъртта и новото раждане. Тук, 
еднакво далеч от двете гранични Порти на Земния свят, 
душата стига до действително изживяване на вечност-
та, състояща се от крайното сливане на двата основни 
съставляващи я елемента: неродеността и безсмъртие-
то35. Само пребивавайки в това висше състояние на 
вечността, или „в блажената тишина на вечността”, душата 
в следсмъртното битие може изцяло да обхване цялата 
мирова еволюция от Сатурн до Вулкан, от състоянието 
на космична нероденост на нашата Слънчева система 
до достигането от нея на състоянието на пълно и окон-
чателно безсмъртие36. 
Приведените дук духовни особености на Скитианос 

имат пряко отношение към същността на Хибернийс-
ките Мистерии, които Рудолф Щайнер нарича пос-
ледните по време „велики Мистерии” на човечеството37. 
Така, една от главните задачи на тези Мистерии е била 
да доведат ученика, намиращ се на висшите степени на 
Посвещението, до непосредствено лично съзерцание на 
цялата мирова еволюция от Сатурн до Вулкан. А пос-
ледното е било възможно само чрез съзнателното обе-
диняване в душата на особените състояния на предиро-
деност и безсмъртие, водещи до изживяване вече на 
Земята на принципа на вечността в онази форма, в как-
вато в другия случай той се изживява от душата в „по-

                                                 
34 Виж GA104, 19.VІ.1908. 
{Бел. пр.: Виж също схемата “Степени на развитие на човека” в 

б.п.ч. 663}. 
 
35 Виж GA236, 18.V.1924. 
 
36 За изживяването на цялата космична еволюция от еона Сатурн до 
еона Вулкан по време на Мировата полунощ, т.е. в средата на живота 
между смъртта и новото раждане, виж по-подробно: Сергей О. Про-
кофиев. Рудолф Щайнер и Крайъгълните мистерии на нашето време. 
Антропос. издателство „Даскалов”, Стара Загора, 2009, Глава 5. 
 
37 GA232, 9.ХІІ.1923. 

лунощния час на битието”, по средата на пътя между две 
Земни въплъщения38. 
По-нататък, подобно на самия Скитианос, Хибер-

нийските Мистерии – при всички обстоятелства, в това, 
което се е отнасяло до висшите степени на Посвеще-
ние, са били изпълнени с такава мощна и възвишена 
духовност и оградени от външния свят с толкова плът-
но покривало на тайната, че даже на съвременния духо-
вен изследовател са му необходими изключително го-
леми вътрешни сили, за да се приближи до тяхното 
съзерцание в Хрониката Акаша. Поради това Рудолф 
Щайнер нарича „тайните на Хиберния два пъти по-тайни”39, 
а самите Мистерии характеризира като „строго затворени 
в себе си и потопени в атмосферата на най-голяма сериоз-
ност”40. 
Като най-важни Мистерии на Европейския Запад, те, 

може да се каже, са били още и единственото в цяла 
Европа място, където „дълго време са се съхранявали отзву-
ците на древното атлантско Посвещение” и където, „от опре-
делена гледна точка, най-древната мъдрост на населението на 
Атлантида е била съхранявана в най-голяма неприкоснове-
ност”41. Именно тази „древна атлантска мъдрост”, това 
„празнание на човечеството” е дало на Хибернийските 
Мистерии възможността да съхранят в кръговете на 
Посветените Йерофанти и техните ученици изключи-
телно висшия дар на ясновиждането. „Естествено че също 
и в тези Мистерии е имало Посветени, които са възприели 
празнанието на човечеството и, подбуждани от това знание, са 
успели до известна степен да постигнат собствено съзерцание 
на Духовния свят”42. Рудолф Щайнер и пряко посочва 
съществувалото в Мистериите на Хиберния ясновиж-
дане, по своята природа идентично на това, което няко-
га са притежавали древните атланти: „В Мистериите на 
Хиберния… учениците… са притежавали възможността да 
виждат [Духовния] свят толкова ясно, както са го виждали и 
древните атланти”43. 
Именно тези висши ясновидски способности са поз-

волили на водещите Посветени на Хибернийските 
Мистерии да съзерцават в астралната светлина самата 
мистерия на Голгота в момента на нейното историческо 
осъществяване на Земята. „В Хиберния физическата дейст-
вителност на Палестинските Събития е била съзерцавана по 
духовен начин”44 – казва Рудолф Щайнер. 
Сред онези, които вътре в Хибернийските Мистерии 

са били носители на най-дълбоката атлантска мъдрост и 
вследствие на това са притежавали най-всеобхватно 

                                                 
38 Виж за това в GA232, 8 и 9.ХІІ.1923. 
 
39 GA233, 28.ХІІ.1923. За трудностите при изследването на Хроника-
та Акаша на тайните на Хибернийските Мистерии Рудолф Щайнер 
говори още два пъти в лекциите от 7 и 9.ХІІ.1923 (GA232). 
 
40 GA233, 29.ХІІ.1923. 
 
41 GA233, 27.ХІІ.1923. 
 
42 Виж GA232, 7.ХІІ.1923. 
 
43 GA233, 29.ХІІ.1923. 
 
44 GA232, 9.ХІІ.1923. Виж също GA233, 29.ХІІ.1923. 
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ясновиждане, най-изпъкващо, може да се каже, главно 
място е заемал Скитианос, най-важната задача на кого-
то е била, според думите на Рудолф Щайнер, „да ръково-
ди ясновиждането на Атлантида” и „да съхранява за по-късни 
времена древната атлантска мъдрост”45. 
Въз основа на казаното може да се предположи, че по 

време на живота на Исус46 Скитианос е бил въплътен на 
Земята и е действал в Мистериите на Хиберния. А ако 
това е така, то оттук следва един извод с изключителна 
важност, а именно: главното място на Скитианос в Хи-
бернийските Мистерии, а също притежаването от него 
на най-висшия ясновидски дар от достъпните в онова 
време на човешко същество, въплътено във физическо 
тяло, му е позволило по време на осъществяването в  
 

                                                 
45 Виж думите на Рудолф Щайнер, приведени на стр. 22 и следващи-
те. В разглежданата връзка особено интересен е детайлът, свидетелс-
тващ за това, по какъв удивителен начин се съгласуват отделнте 
духовни изследвания на Рудолф Щайнер, независимо от това, че ги 
разделят почти петнайсет години (1909–1923). В споменатия цитат 
ние четем: „Това [атлантско] ясновиждане... е трябвало да отстъпи към отделни 
личности на Запада”. Ако вземем под внимание, че Хибернийските Мис-
терии още от самото начало са били най-важните именно на Запад и 
че в тях в най-чист вид се е съхранявала мъдростта и ясновиждането 
(ясновидската мъдрост) на древните атланти, то ще стане напълно 
ясно следното: „отделните личности на Запада” – това преди всичко са 
самите висши Посветени на Хибернийските Мистерии. По-нататък 
ние четем: „Там [у някои личности на Запада] то [това ясновиждане] е било ръково-
дено от едно същество, живеещо в дълбока тайна... [и което] може да назовем Скити-
анос”. От тези думи напълно ясно следва: Скитианос е тайният инспи-
ратор и ръководител на висшите степени на Посвещение на Хибер-
нийските Мистерии. 
 
46 Бел. пр.: Исус от Назарет, описан в Евангелието от Лука. 

Палестина на историческата Мистерия на Голгота, пре-
бивавайки физически на Хибернийския остров, по-
ясно, отколкото всеки друг, да съзерцава по чисто ду-
ховен начин тази най-важна Мистерия на цялото Земно 
развитие. Освен това, пребивавайки в светая светих (в 
светилището) на Хибернийските Мистерии, Скитианос 
е могъл да съзерцава в Духа и цяла редица предхожда-
щи тази Мистерия събития, свързани с тригодишния 
живот на Христос на Земята47. А към последните преди 
всичко се отнасят събитията – възкресяването на юно-
шата от Наин48 и възкресяването на Лазар49, – които в 
езотеричен смисъл са своеобразни микрокосмични пре-
дизвестия на великото макрокосмично събитие на Пас-
халното Утро. 

                                                 
47 Имат се пред вид трите години, изминали от Кръщението на Исус 
от Назарет в реката Йордан до Мистерията на Голгота. 
 
48 Бел. пр.: Ев. Лука 7: 11-17. 
 
49 Може да се предположи, че и свръхсетивното участие в Палестин-
ските Събития на индивидуалностите на Гаутама Буда, Заратустра и 
Йоан Кръстител (след неговата мъченическа смърт) (виж Ев. Матей 
14: 1-12. Бел. пр.) също е било достъпно на ясновидския взор на Ски-
тианос, защото за ясновиждащия по принцип винаги е по-лесно да 
съзерцава съществата, пребиваващи в Духовните светове, отколкото 
въплътените на Земята. За участието на назованите индивидуалности 
в Палестинските Събития виж GA114. 



 
 

 

 

Глава 3 

Скитианос и течението на Граала 

 

Всичко казано в предходната глава, естествено, не 
може дори и бегло да представи цялата изключителност 
и дълбочина на отношението на Скитианос към Палес-
тинските Събития. Но за да доближим настоящото из-
ложение към тази цел трябва да разгледаме още един 
аспект, състоящ се в следното. В едно от своите въплъ-
щения, предшестващи времето на Мистерията на Гол-
гота, от Скитианос, както изглежда, са били избрани и 
по специален начин подготвени най-напредналите в 
развитието си двама ученици, които трябвало след това, 
„при поврата на времената”, да се въплътят в Палестина за 
изпълнението на една изключително важна мисия, въз-
ложена им от Скитианос – и особено на единия от тях. 
За да се разбере характерът на тази изключителна ми-

сия, е необходимо да се вземе под внимание, че за раз-
биране на тайните на физическото тяло във всички 
времена и във всички Мистерии са били нужни голяма 
мъдрост и най-висша степен на Посвещение. Вече в 
Атлантида – родината и първоизточника на изначални-
те Мистерии на цялото човечество – специално внима-
ние се е отделяло на развитието на духовните сили, 
което е позволявало да се прониква с ясновидски взор 
именно в тези тайни50. А за цялото следатлантско раз-
витие Скитианос е висшият „пазител на древната атлантска 
мъдрост”, „проникваща даже в тайните на физическото тяло”. 
Поради това Рудолф Щайнер го нарича „един от най-
висшите Посветени на Земята”, защото, като никой друг от 
великите водачи на човечеството, той е бил посветен в 
дълбоките мирови тайни, свързани с произхода на фи-
зическото тяло на човека от духовните сили на Космо-
са. 
В мистерията на физическото тяло, т.е. в тайната на 

въздействието на духовните сили върху неговите твър-
ди и течни съставни части (плът и кръв), а също в тях-
ната връзка с целия Макрокосмос и с действащите в 
него божествени Йерархии, Скитианос е посветил два-
мата свои ученици. При това единия от тях той е посве-
тил само в Мистерията на „плътта”, а другия, по-
напредналия, в Мистерията както на „плътта”, така и на 
„кръвта”. Именно вторият е трябвало по поръчение на 
Скитианос, в следващото въплъщение да изпълни вис-
ша мисия, имаща значение за цялото по-нататъшно 
развитие на човечеството. Освен това, в съответствие с 
духовния характер на техния учител, полученото от 
тези ученици специално Посвещение им е позволило да 
                                                 
50 За особената връзка на древноатлантското развитие със силите на 
физическото тяло виж GA103, 30.V.1908-І. 

донесат със себе си в следващия Земен живот изключи-
телни ясновидски способности. 
Тези двама ученика на Скитианос в следващите си 

въплъщения са се родили в Палестина като Йосиф 
Ариматейски51 и Никодим52. Първият след смъртта на 
Христос Исус на Голготския хълм събира в ясписова 
чаша53 изтеклата от Неговите рани Свята Кръв, а след 
това отива при Пилат и получава от него разрешение да 
свали от Кръста и погребе Святото Тяло  в предназна-
чената за самия Йосиф нова гробница. В това последно 
деяние му е помагал Никодим54. 

                                                 
51 Виж Ев. Йоан 19: 38-42; Ев. Матей 27: 57-60; Ев. Марко 15: 42-46; 
Ев. Лука 23: 50-55. Бел. пр. 
 
52 Виж Ев. Йоан 3: 1-21. Бел. пр. 
 
53 GA26, Aufs. „Gnosis und Anthroposophie”. 
 
54 Ев. Йоан 19: 38-42. 

За главната роля на Йосиф Ариматейски в описваните събития го-
вори също и това, че нито едно от синоптичните Евангелия (т.е. 
Евангелията от Матей, Марко и Лука. Бел. пр.) в сцената на погребе-
нието Никодим изобщо не е споменат. За високата степен на ясно-
виждане, която благодарение на Посвещението, получено от Скитиа-
нос, е притежавал Никодим (а още повече Йосиф Ариматейски), 
свидетелства приведеният в Евангелието от Йоан негов разговор с 
Христос Исус, станал „през нощта” (Ев. Йоан 3: 1-24), т.е. по време на пре-
биваването на Никодим извън тялото, в Духовния свят (виж GA103, 
25.V.1908). От самия разговор става ясно, че отначало за разбиране 
тайната на Христос на Никодим не му достига ясното възпоминание 
за Посвещението, получено в предишното въплъщение. Затова Хрис-
тос Исус му говори за тайната на превъплъщението и необходимостта 
в Духа да намери пътя към висшите сили, които могат да помогнат на 
Никодим да изпълни своята мисия. За това, че в резултат от „нощната” 
среща с Христос той намира достъп до тези висши сили, свидетелства 
неговото появяване на Голгота редом с Йосиф Ариматейски. 
Съществен е и фактът, че непосредствено преди духовнонаучния 
коментар по този разговор Рудолф Щайнер привежда изключително 
дълго, заемащо по-голямата част от лекцията, описание на условията 
на живот на Земята в най-древните епохи на развитието, започвайки с 
подробна характеристика на Атлантското време. 
В тази композиция ние можем да почувстваме връзката на Никодим 
именно с Мистерийната мъдрост на древна Атлантида. Накрая, в 
самото Никодимово посещение при Христос Исус „през нощта” може 
също да се усети като че ли съвсем слаб отзвук на участието в Палес-
тинските Събития и на самия Скитианос. Според източно-
християнската традиция, Никодим скоро след Мистерията на Голгота 
понася мъченическа смърт, подобно на св. Стефан, и е бил погребан 
близо до гроба на последния от Хамалийл. 
В заключение е необходимо да се отбележи, че приведеното в тази 
глава посочване на връзката на Йосиф Ариматейски и Никодим със 
Скитианос не е непосредствено съобщение на Рудолф Щайнер, а е 
резултат от многогодишна медитативна работа на автора. При все 
това, според наше убеждение, този резултат следва от цялата съвкуп-
ност на съобщенията на Рудолф Щайнер за Скитианос и в нищо не 
противоречи на неговите духовни изследвания. 
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Да разгледаме сега по-подробно участието в Палес-
тинските Събития на Йосиф Ариматейски, понеже това 
ще ни позволи по най-добрия начин да изясним негова-
та вътрешна съпричастност към Посвещението на Ски-
тианос. Както видяхме, това Посвещение се е състояло 
преди всичко в проникване в тайните на физическото 
тяло. В дейността на Йосиф Ариматейски, както тя е 
описана в Евангелията, от самото начало главно място 
заема именно това проникване. То най-ярко се е изра-
зило в неговото свръхсетивно изживяване на Тайната 
Вечеря. Това, което за апостолите е било реално съби-
тие на техния Земен живот, за Йосиф Ариматейски, не 
присъстващ физически на Тайната Вечеря, става висше 
и дълбоко пророческо духовно изживяване. 
Ние можем да се приближим към тази особена тайна, 

само като вземем под внимание следното обстоятелст-
во: самата Тайна Вечеря – както това следва от езоте-
ричните предания на ранното Християнство – се е със-
тояла в дома, принадлежащ на Йосиф Ариматейски. А 
там редовно са се събирали и членове на есейската об-
щина в Йерусалим. Следователно, в определен смисъл 
този дом е бил и храм55. Именно тук се събират на 
Страстния четвъртък дванайсетте ученика и сред тях 
тринайсетият – Христос Исус, новото Слънце на света 
(„Аз съм светлината на света”56). На масата са хлябът и 
виното. Чрез Христовото превръщане им предстои за 
пръв път да станат плът и кръв на бъдещото напълно 
одухотворено физическо тяло, тялото на Възкресение-
то. На масата стои и чашата от яспис, от която се полз-
ват Христос Исус и неговите ученици. Тази чаша също 
принадлежи на Йосиф Ариматейски. 
Ако ясно си представим сцената на Тайната Вечеря 

едновременно и като реално събитие, ставащо на физи-
ческия план, в стаята на горния етаж, и като пророческа 
имагинация, която в Духа изживява през Страстния 
четвъртък Йосиф Ариматейски, то тази имагинация ще 
означава следното: в храма на човешкото тяло (дома на 
Йосиф), състоящ се от дванайсет съставни части, в 
окултен смисъл свързани с дванайсетте области на Зо-
диака (кръгът на дванайсетте ученика), влиза Три-
найсетият. В резултат на това в храма пламва ново, 
духовно Слънце, от действието на което плътта и кръв-
та на физическото тяло се преобразуват в светлоносни 
субстанции на тялото на Възкресението, в ново, духов-
но тяло на бъдещето. Именно вътрешното изживяване 
на основната християнска Мистерия на одухотворяване 
на физическото тяло дава на Йосиф Ариматейски сила-
та в пълно съзнание да се приближи след смъртта на 
Исус до Кръста на Голгота и да събере в ясписовата 
чаша от Тайната Вечеря Неговата Кръв, а после собст-
веноръчно да свали от Кръста Неговото Тяло57. 

                                                 
55 Виж E. Bock. Die drei Jahre. Stuttgart 1981, Kap. „Die Grals-
strömung”. 
 
56 Ев. Йоан 8: 12. 
 
57 Съществено в Посвещението на Йосиф Ариматейски е и това, че 
той отива на Голготския хълм, за да събере Кръвта и да свали от 
Кръста Тялото на Христос Исус едва след Неговата (на тялото. Бел. 
пр.) смърт. Преди и по време на разпятието под Кръста може да 
пребивава само още по-висш Посветен. Това е Йоан, любимият уче-
ник на Господа, получил в качеството на Лазар Посвещение от самия 
Христос. За възкресяването (Посвещението) на Лазар, след което той 

В Евангелието от Матей за следващите събития се 
казва: „Йосиф, като взе тялото, обви го в чиста плащаница и 
го положи в своя нов гроб, който бе изсякъл в скалата; и като 
привали голям камък на гробната врата, отиде си”58. 
Зад всички тези подробности ясно изпъква високата 

степен на Посвещение на самия Йосиф Ариматейски в 
мистерията на физическото тяло. 
След погребението, в което е участвал и помагащият 

на Йосиф Никодим, по-нататъшната съдба на Йосиф се 
нарежда по следния начин. Според така нареченото 
Никодимово Евангелие, още преди настъпването на 
Утрото на Възкресението Йосиф бил хвърлен от юдеите 
в тъмница (нейният образ, както и образът на гроба, е 
езотерично посочване на физическото тяло на човека). 
В тази тъмница, разположена дълбоко под земята, Йо-
сиф Ариматейски е бил фактически зазидан жив. В 
Пасхалната Нощ му се е явил Христос в нетленното 
Тяло на Възкресението. Именно тогава Той предава на 
Йосиф Светата Чаша със Своята етеризирана Кръв и му 
повелява по-нататък, след освобождаването, да основе 
на Земята специална общност на пазителите на тази 
светиня. По такъв начин Йосиф Ариматейски е бил 
удостоен да изживее в тъмницата явяването на Възк-
ръсналия няколко часа по-рано от дошлите рано сут-
ринта на Гроба жени. Именно това събитие, толкова 
тясно свързано с Мистерията на Възкресението, е пър-
воизточникът на основаното от самия Христос езоте-
рично течение на Граала59. В тази връзка може само да 
се удивляваме на дълбоката интуиция на Емил Бок, 
написал: „Никодим и Йосиф Ариматейски са послани-
ци на великите Неизвестни, следите на които се губят в 
сумрака на историята”60. Тези думи напълно съвпадат с 
характеристиката, дадена от Рудолф Щайнер на Скити-
анос, живял в „дълбока тайна даже за своите ученици, самите 
те на свой ред пребивавали в дълбока тайна”. 
Казаното може да хвърли съвсем нова светлина и 

върху цялата следваща съдба на Йосиф Ариматейски, 
който, според някои, дошли до наше време предания, е 
напуснал Палестина и се е насочил към Севера на Ев-
ропа, за да основе в югозападна Англия първото свети-
лище на Граала61. Според друго предание, този път със 
староанглийски произход, Йосиф Ариматейски е бил 

                                                                                  
става „ученикът, когото Исус обичаше” (Ев. Йоан 21: 20), т.е. Йоан Евангелист, 
виж по-подробно в GA103, 22.V.1908. 
 
58 Ев. Матей 27: 59-60. 
 
59 В тази традиция, например, у Робер де Борон (Le roman de 
l’historie du Graal) Йосиф Ариматейски е видял Възкръсналия някол-
ко часа по-рано от жените-мироносци и учениците на Христос Исус, 
дошли на Гроба сутринта. Тук също прозира определено съпоставяне, 
паралел с това, което са изживявали висшите Посветени на Хибер-
нийските Мистерии в момента на Възкресението на Голгота, и преди 
всичко, разбира се, самият Скитианос. 
Може да се предположи, че в така нареченото „Никодимово Еванге-
лие”, където подробно е описано „слизането в Ада и Възкресението 
Христово”, до известна степен са били отразени ясновидските изжи-
вявания на този втори ученик на Скитианос. Понеже „слизането в 
Ада”, а също и Възкресението, по най-непосредствен начин са свър-
зани именно с най-дълбоките мистерии на физическото тяло. 
 
60 Виж E. Bock. Die drei Jahre. Stuttgart 1981, Kap. „Die Grals-
strömung”. 
 
61 Пак там. 
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богат търговец и е продавал калай, който по това време 
са добивали в рудниците на Корнуол. Неговият търгов-
ски дом е имал също представителство на остров Ава-
лон, разположен край северното крайбрежие на Корну-
ол. Недалеч от тези места се е намирал и замъкът на 
крал Артур – Камелот, а по-късно там е било основано 
абатството Гластънбъри62. Без да се задълбочаваме във 
въпроса за историческата достоверност на тези преда-
ния, е необходимо, все пак, да се отбележи, че най-
същественото в тях е посочването на определена връзка 
между Йосиф Ариматейски и югозападното крайбре-
жие на Англия, която не изключва и неговото (или, във 
всеки случай, на неговите ученици) пътуване там, т.е. в 
местността, намираща се в непосредствена окултна и 
историческа връзка с разположените на съседния ост-
ров Хибернийски Мистерии. Поради това е уместно да 
се зададе въпросът: не е ли тази легенда указание към 
това, че този изпъкващ ученик на Скитианос, ръково-
дейки се от висше внушение, е решил да посети своя 
велик Учител, за да разкаже за изпълнението на някога 
възложената от него на Йосиф свята мисия? 
В лекцията от 14.ХІ.1909 г. Рудолф Щайнер посочва, 

че Скитианос от самото начало „е инспирирал ръководите-
лите на европейската пракултура”63, т.е. преди всичко глав- 
 

                                                 
62 B. C. J. Lievegoed. Mysterienströmungen in Europa und die neuen 
Mysterien. Stuttgart 1981, Kap. ІІ. 
 
63 GA117, 14.ХІ.1909. За това, че под „европейска култура” в дадения 
случай се подразбира древната келтска цивилизация, съществува 
пряко свидетелство на Рудолф Щайнер (виж GA113, 27.VІІІ.1909). 

ните ръководители на келтските Мистерии. Като инс-
пиратор на целия духовен и културен живот на древни-
те келти Скитианос е бил непосредствено свързан с 
ръководещия келтските народи Архангел и е бил в оп-
ределен смисъл главен водач, проводник и изпълнител 
на неговата воля на Земята. По-нататък подготовката и 
основаването на Мистериите на Граала от Скитианос 
чрез двамата негови ученика, а още по-късно – негово-
то участие в Розенкройцерските Мистерии64 са неотде-
лими от по-нататъшната съдба на самия келтски Архан-
гел. Понеже в момента на основаване на Земята на 
Християнството той жертвено се отказва от своето по-
нататъшно издигане в ранг Дух на Личността, Архай, и 
благодарение на тази жертва приема съвсем нова мисия 
в развитието на човечеството – „мисията на инспиратор на 
езотеричното Християнство, което е трябвало да действа пос-
редством тайната на Светия Граал и Розенкройцерството”65. 
По такъв начин преминаването на Скитианос от ръ-

ководството на келтските Мистерии към участие в съз-
даването на Земята на различни течения на езотерично-
то Християнство е непосредствено отражение на вис-
шето и дълбоко жертвено развитие на един от най-
важните служители на Импулса на Христос в кръга на 
Архангелите.

                                                 
64 За Скитианос като за един от главните Учители в Мистериите на 
Розенкройцерите виж GA109/111, 31.V.1909; GA113, 31.VІІІ.1909. 
 
65 GA121, 12.VІ.1910-ІІ. 
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Скитианос и народът на Христос 

 

Сега, разкрили връзката на Скитианос с Палестинс-
ките Събития и главно с възникването на езотеричното 
течение на Граала, можем отново да се насочим към 
нашата основна тема. Вече в чисто географско отноше-
ние изпълнената с дълбоката мъдрост на Мировото 
Ръководство дейност на Скитианос от самото начало 
сякаш едновременно от две страни – от северозапад и 
от югоизток на Европа – подготвя онази област на Зе-
мята, където в Шестата културна епоха трябва да бъде 
заложена основата на не само във висша степен спири-
туалната, но и първа ясновидска култура, при това в 
напълно различна форма, отколкото това е ставало в 
дълбоката древност. Понеже това ново ясновидство ще 
бъде тогава напълно съзнателно66. И ако Рудолф 
Щайнер говори, че в задачата на Скитианос е влизало 
„съхраняването” на донесените от Атлантида най-древни 
мъдрости и висше ясновиждане „за по-късни времена”67, 
то тези думи се отнасят именно за времето на разцвета 
на Шестата културна епоха, когато новите ясновидски 
способности по естествен начин ще се разпространят 
сред цялото човечество. 

Това отдалечено бъдеще вече се подготвя от келтите 
и скитите, областите на обитаване на които сякаш от 
две страни окръжават територията на бъдещата Рус. На 
север действат Мистериите на тротите, следите на кои-
то са се запазили до наше време по крайбрежието и 
островите на Бяло море68. На юг е описаният по-горе 

                                                 
66 Виж GA94, 14.VІ.1906 и GA186, 7.ХІІ.1918. 
 
67 GA113, 31.VІІІ.1909. 
 
68 За тези най-древни европейски Мистерии на север в Русия Рудолф 
Щайнер разказва в лекцията от 29.VІІ.1906 г. (GA97). Техните следи 
са се запазили до наши дни във вид на наскални изображения и осо-
бено наредените на земята от камъни така наречени „слънчеви лаби-
ринти”, разпръснати по цялото западно крайбрежие на Бяло море чак 
до Онежкото езеро (според съвременните научни данни, тяхната 
възраст е приблизително на 5 хил. години). 

 
Големият лабиринт на Соловецкия архипелаг 

 
Кандалакшкият лабиринт (до гр. Кандалакша, северозападно 

крайбрежие на Бяло море). 
 

Размерът на лабиринтите е около 7–10 м; входът е винаги от изток. 

Мистериен Център, възглавяван от самия Скитианос. А 
за това, че зад културите на двата народа стои една и 
съща инспирираща ги индивидуалност на ръководещ 
Посветен на човечеството, свидетелстват преди всичко 
съхранилите се произведения на келтското и скитското 
изкуство, намерени в толкова далеч отстоящи една от 
друга географски области и при все това често прите-
жаващи поразително сходство69. Отзвуци от това изкус-
тво се срещат също и в някои скулптурни мотиви и 
изображения, украсяващи външните стени на най-
древните руски храмове от ХІ–ХІІ в.70 

Както вече беше посочено, обаче, главно значение за 
целия процес на възникване на особената душевна и 
физическа конфигурация на източните славяни е имало 
непосредственото въздействие върху този процес на 
самия Скитианос и на основания от него в скитските 
области Мистериен Център. Това въздействие се е 
осъществявало в две направления. 
                                                                                  
Общото разположение на лабиринтите по крайбрежието на Бяло море 
е такова, че техен център се оказват Соловецките острови. Тяхната 
недостъпност откъм сушата, уединеност, необикновено мек микрок-
лимат, позволяващ да се отглеждат в суровите условия на севера даже 
рози, а също особено високата концентрация на тях на каменни лаби-
ринти, дават основание да се предположи, че споменатият посветите-
лен Център на тротите, принадлежащ към Мистериите на пракелтско-
то население на северните области на Европа, се е намирал именно в 
тези места (такова предположение е било за пръв път изказано от Г. 
А. Кавтарадзе). А в наскалните изображения преобладаващ мотив е 
образът, наподобяващ чаша (или лежащ хоризонтално полумесец) с 
изхождащи от нея един или три лъча (подобни изображения се сре-
щат също и в Скандинавия). 
{Бел. пр.: Бяло море е залив на Баренцово море, разположен на се-

верозападното крайбрежие на Русия. На север Бяло море граничи с 
Колския полуостров, на запад с областта Карелия, на юг с Архангелс-
ка област. 
 „Знаменита Школа за Посвещение се е намирала на север на съвременна Русия. 
Посветените там са били наричани троти (дроти)” (GA97, 29.VІ.1906). 
 По-подробно за Северноевропейските Мистерии, в т.ч. и за Мис-
терийте на тротите, виж в GA57, стр. 411-425; GA119, 26.ІІІ.1910; 
GA116, 9.ІІІ.1910; GA93, 30.ІХ.1904; GA173, 21, 24, 25.ХІІ.1916; 
GA114, 21.ІХ.1909; GA198, 11.VІІ.1920}. 
 
69 За дълбокото вътрешно родство на изкуствата на келтите и скити-
те би могло да се напише цяло изследване. Някои сведения за това 
може да се намерят в книгата: R. Grosse. Der Silberkessel von Gunde-
strup. Dornach 1983. Удивителна е и общността на по-нататъшната 
съдба на двата народа, напълно изчезнали от сцената на историческо-
то развитие на човечеството скоро след началото на християнската 
ера, но успели при все това да положат основите за цялото следващо 
развитие на Европа. 
 
70 Във връзка с това са показателни храмът Покров Богородичен на 
река Нерл, храмът на Св. Георги в Юриево-Полск и особено Дмитри-
евския собор във Владимир (виж илюстрациите в приложение “Окул-
тни печати, репродукции и фотографии”). 
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От една страна, благодарение на това, че Скитианос 
е бил пазител на най-древната мъдрост на човечеството 
и е бил посветен в тайните на физическото тяло, той е 
можел по съвсем специален начин да влияе на телес-
ността на бъдещите източнославянски народи. В ре-
зултат на това тя е била променена така, че преминали-
те през въплъщение в такова тяло души след смъртта са 
получавали възможността особено интензивно „да се 
срастват със своя Ангел, за да гледат в Духовния свят с негови-
те духовни очи”71. От своя страна това изключително 
състояние на източноевропейските души, след смъртта 
ги е предразполагало да станат в Духовните светове, 
започвайки от последната третина на ХІХ в., помощни-
ци и съратници на Архангел Михаил в неговата борба 
за приближаване на етерния Христос72. 

Другият вид въздействие на Скитианос върху фор-
мирането на източните славяни се е състоял в специал-
но преобразуване на техния душевен живот, в резултат 
на което той е станал особено възприемчив за духовна-
та светлина, произлязла от Мистерията на Голгота и 
пребиваваща в свръхсетивното обкръжение на Земята. 
Именно с тази цел Скитианос е основал в югоизтока на 
бъдещата Рус специалния „Център за Инспирации и Пос-
вещение”73, в който той предал на малък кръг свои уче-
ници опита, придобит от него в резултат на описаното 
ясновидско изживяване на Палестинските Събития 
(преди всичко на Мистерията на Голгота), а също и 
своя опит от решаващото участие в подготовката на 
основаното „при поврата на времената” течение на Граала. 

В този най-ранен период на своето формиране из-
точните славяни са пребивавали в състояние, което най-
добре може да се характеризира с думите „единна”, или 
целокупна, душа. Това е било също времето, когато 
върху тях е оказвал силно влияние Скитианос. „Да пред-
положим” – казва Рудолф Щайнер – „че душата на човека 
би била подготвена в единната душа [на славянския народ] за 
това, да възприеме действието, произлизащо от Мистерията на 
Голгота, подготвена с безсъзнателното за всяка славянска душа 
влияние от страна на Скитианос”74. И така, от основания от 
Скитианос посветителен Център са произлизали два  
 

                                                 
71 GA158, 9.ХІ.1914. 
 
72 Пак там. 
 
73 Пак там. 
 
74 Пак там. 

вида инспирации: първо, придаващи на душите специ-
ална предразположеност за възприемане на Импулса на 
Христос, и второ, спомагащи за постепенното форми-
ране на Изток в Европа на такова състояние на душата, 
което Рудолф Щайнер определя като „дух на Граала”, 
при което непосредствената връзка с Импулса на Хрис-
тос става за душата не само нещо разбиращо се от само 
себе си, а жизнено необходим елемент, без който Зем-
ното съществуване губи за нея всякакъв смисъл. 

Именно този вътрешен „дух на Граала” по-нататък по-
ражда в източнославянските души изключително силно 
развитие на силите на съвестта, ставащо постепенно 
една от най-важните отличителни черти на целия на-
род. 

Както вече беше казано, най-възприемчиви за инс-
пирациите на основания от Скитианос посветителен 
Център са били бъдещите източнославянски народи. 
Поради това в продължение на цялата тяхна по-
нататъшна история чак до наши дни, независимо от 
всички вътрешни и външни препятствия, ние постоянно 
намираме в тях духовните последствия на тази двойна 
инспирация. Рудолф Щайнер посочва тази главна осо-
беност на източноевропейските души, които „са се ока-
зали способни да приемат в себе си Импулса на Христос не-
посредствено в неговото откровение... хората, принадлежащи 
към тази област на Европейския Изток, са съхранили своите 
души отворени за постоянното проникване в тях на Импулса на 
Христос, за постоянното, непрекъснато присъствие на веянията 
на Христос”75. 

Тези думи дават ключа за разбиране на духовноис-
торическия процес на възникване и по-нататъшно съ-
ществуване на Изток в Европа на народа на Христос. 
При това особено важен е и фактът, че дейността на 
Импулса на Христос в източнославянските народи е 
продължавала и по-нататък, в периода, последвал след 
съдбоносната 1917 година. „Такъв е ходът на цялото това 
руско развитие до днес, до този час. И ако се знае, че руският 
народ е Христов народ, то може да се разбере също и сегашно-
то му развитие до съвременния облик”76 – е казал Рудолф 
Щайнер на 2 ноември 1918 г. 

                                                 
75 GA185, 2.ХІ.1918. 
 
76 Пак там. 
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Хибернийските Мистерии като източник на съвест на 
човечеството и тяхното отношение към Мистериите на Граала 

 

На основата на всичко изложено можем още веднъж, 
но от малко по-друга гледна точка, да се опитаме да 
охарактеризираме духовната връзка и установената 
приемственост между Хибернийските Мистерии и 
Мистериите на Граала, тъй като, освен описаната вече 
дейност на Скитианос и Йосиф Ариматейски, тях ги 
обединява и още един много важен елемент. 
За съществуването на такъв елемент свидетелства и 

това, че в Хибернийските Мистерии от самото начало 
се е наблюдавал своеобразен синтез на духовната 
мъдрост на северното и южното миграционно течение 
от Атлантида77. Това е било свързано с факта, че изво-
рите на Хибернийските Мистерии водят началото си от 
дейността на вече споменатия по-горе посветителен 
Център, разположен някога в областта на съвременна 
Ирландия. Малко преди великата атлантска катастрофа 
този Център е бил основан от самия Ману и е обединя-
вал в себе си главните духовни особености както на 
южния, така и на северния поток. В епохата на същест-
вуване на Хибернийските Мистерии обаче, синтезът на 
двата потока се е постигал само от учениците с висши 
степени на Посвещение, докато навън духовно преоб-
ладаващ и културно формиращ фактор все повече е 
ставал „северният” поток. Последното вече съвсем оче-
видно следва от това, че именно Хибернийските Мис-
терии са породили за живот едно от най-важните ду-
ховни явления на Северозападна Европа – движението 
на крал Артур78. Обратно, Скитианос е посветил Йосиф 
Ариматейски и Никодим в техните минали въплъщения 
повече в характера на южните Мистерии, понеже това е 
било необходимо за тяхната мисия. 
В лекцията от 2.V.1910 г. намираме важна характе-

ристика за изначалната полярност на Севера и Юга, 
която се дава в контекста на сравнението на Северноев-
ропейската и Египетско-Халдейската култури, проти-
воположността на които се обуславя в крайна сметка 
именно от двата описани миграционни потока. В тази 
лекция Рудолф Щайнер посочва, че ако в Египетско-
Халдейската културна епоха се е развивала Сетивната 
душа с отслабен импулс на индивидуалния „аз” и пора-
ди това е била способна за възприемане на висши ду-
ховни откровения, с които се е стремила да прониже 

                                                 
77 За двата потока на преселение на народите от Атлантида виж 
GA113, 27.VІІІ.1909. 
 
78 Виж GA240, 27.VІІІ.1924. 

цялата култура, то в Севера на Европа Сетивната душа, 
напротив, се е развивала с усилен импулс на индивиду-
алния „аз”, свързан в същото време с определена изос-
таналост на общите културни форми. «В европейските 
области хората вече по определен начин са развивали в Сетив-
ната душа принципа на „аза”. Те са притежавали силно чувст-
во, силно усещане на своя „аз”»79.  
Тази особеност на душевната конфигурация на наро-

дите на Северна Европа е била в значителна степен 
свързана с дейността именно на Хибернийските Мисте-
рии, в които се е практикувало, от една страна, изклю-
чително разширяване и задълбочаване на чувствата и 
усещанията (Gemüt)80 по отношение на всичко духовно 
в обкръжаващия свят, а от друга – силно развитие на 
индивидуалния „аз”. А то е било постигано благодаре-
ние на това, че ученикът отначало е бил довеждан до 
изживяване на действието на свръхсетивните сили в 
своята собствена душа и в обкръжаващата природа, а 
после – към пророческо съзерцание на бъдещия Хрис-
тос като космичен първообраз на всеки индивидуален 
„аз”81. Такова развитие (Pflegen) в Хибернийските Мис-
терии на силен индивидуален „аз”, проявяващ се особе-
но ярко в областта на пречистената и задълбочена Се-
тивна душа, в по-нататъшното свое въздействие върху 
цялата съвкупност на северноевропейските народности 
е довело до раждане и разпространение в тяхната среда 
на напълно нова душевна способност, името на която е 

                                                 
79 GA116, 2.V.1910. А на друго място в същата лекция Рудолф 
Щайнер развива тази мисъл така: „Египетско-Халдейските народи са изчаква-
ли с развитието на „аза” до (времето на развитие на. Бел. пр.) Съзнателната 
душа, Гръко-Латинските народи са развивали „аза” вече в Разсъдъчната душа или 
Душата на чувството, а Европейският Север е развил чувството за „аза” по-рано от 
другите, още в Сетивната душа”. 
 {Бел. пр.: През Атлантската епоха човекът трябваше да превърне 
своето физическо тяло в инструмент на Аза; през следатлантските 
културни епохи той прави “носители” на Аза и другите съставни 
части на своето същество: през Първата или Древноиндийската кул-
турна епоха – етерното тяло, през Втората или Древноперсийската – 
сетивното или астралното тяло, през Третата или Египетско-
Халдейската – Сетивната душа, през Четвъртата или Гръко-
Латинската – Разсъдъчната душа, през Петата или Западноевропейс-
ката – Съзнателната душа (виж GA103, 30.V.1908-І; GA121, 16 и 
17.VІ.1910)}. 
 
80 За предразположението на изначалното ирландско население към 
развитие „на особени качества на душевната сърдечност (des Gemütes)” виж GA178, 
19.ХІ.1917. 
 
81 Виж GA232, 7 и 8.ХІІ.1923. 
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съвест. Понеже в езотеричен смисъл съвест „не е нищо 
друго, освен резултат от пронизване на чувството на „аза” със 
Сетивна душа”82. 
Това означава, че Хибернийските Мистерии в опре-

делен смисъл са били източникът за възникване и люл-
ката на съвестта на човечеството, онзи духовен Цен-
тър, от който тя после се разпространява сред народите 
на Европа, а оттам и по цялата Земя. 
Причината, поради която принципът на съвестта за 

пръв път се ражда именно в Хиберния, се корени, освен 
във вече споменатите особености на нейните Мистерии, 
също и в дълбоката окултно-географска тайна на Ир-
ландския остров. Тази тайна се състои в това, че от най-
древни времена Ирландия е своеобразно отражение на 
древния Земен рай – преди проникването в него на Лу-
цифер – т.е. тя е била „онази част на Земята, към която Лу-
цифер не е имал никакво отношение”83. Поради това именно 
на Хибернийския остров от най-древни времена са съ-
ществували най-благоприятните условия за постигане 
на висше пречистване на астралното тяло, в което в 
резултат на грехопадението още на древна Лемурия 
силите на Луцифер са проникнали човечеството. А това 
пречистване се е отнасяло главно до онази негова част, 
която в Науката за Духа се именува Сетивна душа. 
Силното развитие на индивидуалното Аз-съзнание в 

Хибернийските Мистерии е било свързано освен това с 
още един важен духовноисторически факт, понеже 
самото Аз-съзнание за пръв път пламва в края на Ат-
лантския период именно в областта на съвременна Ир-
ландия. „Едва в края на Атлантския период приблизително в 
областта на сегашна Ирландия човекът за пръв път проявява 
Аз-съзнание, той придобива способността ясно и логично да 
мисли”84, т.е. започва да осъществява онази вътрешна 
дейност, развитието на която по-нататък ще стане най-
важната задача на европейското човечество. А от това 
следва, че и в окултно-географско отношение Ирландия 
в продължение на много векове е играела ролята на 
подбудител на съвестта на човечеството. 
В езотеричен смисъл възникването на съвестта е 

свързано с дейността на импулса на „аза” в Сетивната 
душа: в човека оживява сякаш смътно възпоминание за 
неговото райско състояние преди грехопадението и 
едновременно той започва да възприема гласа на онази 
част от неговата душа – своеобразна „вътрешна Ирлан-
дия”, – в която още са се запазили незасегнати от нищо 
Земно изначалните божествени сили85. Изключително 
високото развитие на тези божествени сили, явяващи се 
в своята дълбочинна същност нов орган за възприемане 
и познание на Импулса на Христос86, по-нататък е поз-
волило именно на народите на Европа (на германските 

                                                 
82 GA116, 2.V.19110. 
 
83 GA178, 19.ХІ.1917. 
 
84 GA94, 28.Х.1906. 
 
85 Виж S. O. Prokofieff. Ewige Individualität. Zum karmischen Novalis-
Biographie. Dornach 1987, Kap. 3. 
 
86 За съвестта като орган за познание на Христовото Същество виж 
GA116, 2.V.1910. Виж също S. O. Prokofieff. Ewige Individualität. Zum 
karmischen Novalis-Biographie. Dornach 1987, Kap. 3. 

племена) с такава изключителна интензивност и бързи-
на да възприемат разпространяващото се от юга на 
Европа историческо Християнство. 
По-нататък, обаче, според това, как действието на 

индивидуалния „аз” преминава в отделния човек от 
областта на Сетивната душа в областта на Разсъдъчната 
душа или Душата на чувството, а по-късно и в областта 
на Съзнателната душа, силата на съвестта в човечество-
то постепенно е започнала да отслабва, а заедно с нея – 
и способността за действително разбиране на Христо-
вия Импулс. Така, първата криза на съвестта и породе-
ната от нея вълна на неразбиране на Импулса на Хрис-
тос е настъпила в човечеството вече в VІІІ–ІХ столе-
тия87. За да се противодейства на тази криза, в Земния 
свят именно през тази епоха били отново донесени 
Мистериите на Граала, пребиваващи от времената на 
ранното Християнство в свръхсетивните сфери на би-
тието88. 
Според Рудолф Щайнер, Мистериите на Светия Гра-

ал в VІІІ–ІХ столетия не са били нищо друго, освен 
възраждане посредством Импулса на Христос в напъл-
но обновена, християнизирана форма, на езотеричната 
мъдрост на Египетско-Халдейския културен период, 
т.е. на епохата на развитие в човечеството на Сетивната 
душа89. А действието на последната в човешкото съ-
щество Рудолф Щайнер характеризира така: „В глъбини-
те на [Сетивната] душа божественото се открива в духовна 
форма”90. Именно в съответствие с тази формула тече-
нието на Граала е било основано в Европа в VІІІ столе-
тие от Титурел като течение на пронизания с Импулса 
на Христос индивидуален „аз”, действащ главно в Се-
тивната душа. 
След това пронизаният с Импулса на Христос човеш-

ки „аз” преминава вече вътре в самите Мистерии на 
Граала към работа върху Разсъдъчната душа или Душа-
та на чувството. След удивителната хармоничност и 
цялостност на Сетивната душа Разсъдъчната душа или 
Душата на чувството е донесла със себе си трагичната 
двойственост и вътрешния безпорядък и несъгласуване, 

                                                 
87 Посоченото отслабване в човечеството на импулса на съвестта, 
започвайки от VІІІ в., е било също свързано с отпадането от Архангел 
Михаил на силите на Космичния Разум (die himmlische Intelligenz) и с 
постепенното слизане на този Небесен Разум на Земята – процес, 
който напълно е завършил до ІХ столетие. От това време на Земята за 
пръв път са се появили хора, притежаващи не инспирирано отгоре, а 
свое собствено мислене, с началото на дейността на което в 
човечеството е започнала да се разпространява неувереността в 
главните истини на Християнството (виж GA240, 19.VІІ.1924). 
 
88 Бел. пр.: „Граалът е бил пренесен от Англия в Европа и там от Ангели е бил 
удържан реещ се над Европа” (GA266-1, стр. 518). 
 „В това подготвително време една висша духовна индивидуалност специално е 
въздействала от духовните висини върху Европа и местата на нейните Мистерии. 
Наричат я Титурел. Като инструмент Титурел е използвал духовни или светски водачи 
на човечеството и само в тази светлина може да се разберат техните действия... 
Титурел е възприел чашата на Граала, реейки се над европейските земи, и едва 
столетия по-късно е слязъл с нея от духовните висини на Земята и на планината 
Монсалват е основал мястото на Мистерийте на Светия Граал... Всеки, който е съзрял 
за такова Посвещение, са го назовавали Парсифал...” (GA266-1, стр. 506-511). 
 
89 Виж GA144, 7.ІІ.1913. За връзката на Мистериите, от които по-
късно се е отделило течението на Граала, с импулсите на Сетивната 
душа виж също б.п.ч. 53. 
 
90 Виж б.п.ч. 53. 



Глава 5. Хибернийските Мистерии като източник на съвест на човечеството и тяхното отношение към 
Мистериите на Граала 

__________________________________________________________________________________________________ 
 
 

  
33

разпространили се от душевната област на самото фи-
зическо тяло и породили в него като допълнение към 
душевните също и силни физически страдания. Тази 
втора степен особено ясно се появява пред нас в образа 
на Амфортас. Постигналата го дълбока трагедия в края 
на краищата довежда до смърт Титурел, в резултат на 
което връщането към непосредствените изживявания на 
Сетивната душа се оказва невъзможно. 
Трагичната двойственост на Разсъдъчната душа или 

Душата на чувството е могла да бъде преодоляна само 
посредством по-нататъшно развитие, посредством пре-
минаване от раздвоеност към нова висша цялостност, 
постижима само в резултат на духовна работа върху 
следващия, по-висш, член на човешкото същество – 
Съзнателната душа. Това преминаване извършва Пар-
сифал. В него пронизаният от Импулса на Христос 
индивидуален човешки „аз” работи вече непосредстве-
но върху Съзнателната душа91. 
И така, виждаме, че чак включително до ІХ столетие 

на Север в Европа и главно сред рицарите на Кръглата 
маса на крал Артур, зад които са стоели импулсите на 
Хибернийските Мистерии, вътре в Сетивната душа все 
още са продължавали да действат силите на „аза”. Оба-
че в същата степен, в каквато в тези области още са 
присъствали влиянията на дохристиянското, космично-
природно Християнство, силите на индивидуалния „аз” 
са били насочвани изключително върху външния свят,  
 

                                                 
91 GA144, 7.ІІ.1913. 

защото само извън човешката душа, в обкръжаващия 
Земята етерен Космос и в живота на природните еле-
менти, рицарите на Кръглата маса са се опитвали да 
намерят достъп до Импулса на Христос като Висш Аз 
на света (Welten-Ich). Всичко това е довело дотам, че и 
течението на Артур, и стоящите зад него Хибернийски 
Мистерии, до ІХ столетие окончателно изчезват от 
историческата арена. По подобен начин до ІХ столетие 
се прекратява и мисионерската дейност на ирландските 
монаси, някога простирала се до Западна Франция, Рим 
и даже Киев, понеже и тези монаси в много отношения 
са черпили своите импулси от духовната атмосфера, 
запазила се на Ирландския остров от Хибернийските 
Мистерии. Оттогава все повече обръщащият се към 
външния свят човешки „аз” навлиза в Разсъдъчната 
душа или Душата на чувството, а по-късно и в Съзна-
телната душа, постепенно полагайки с помощта на тех-
ните сили на територията на Европа основите на съвре-
менната западна цивилизация. 
В Мистериите на Граала човешкият „аз” преминава 

същите степени на вътрешно развитие, водещи през 
всичките три душевни принципи на човешкото същес-
тво. Само че по този път „азът” е насочен не навън, а 
навътре, понеже Посветените на Граала знаят, че един-
ствено в самата човешка душа, в нейната светая светих, 
може да се намери и изживее Христос след Мистерията 
на Голгота92. 

                                                 
92 Виж GA240, 27.VІІІ.1924. 
{Бел. пр.: За действието след Мистерията на Голгота на Импулса 

на Христос в душевните подоснови на човека виж GA149, 2.І.1914}. 



 
 

 



 
 

 

 

Глава 6 

Импулсът на съвестта у източнославянските народи 

 

Връщайки се към разглеждането на дейността на 
Скитианос по подготовката на бъдещото възникване на 
източните славяни върху европейската територия, е 
необходимо да обърнем внимание на следното. Отдел-
ни племена, които по-късно, премествайки се на изток в 
Европа, е трябвало да образуват ядрото на източносла-
вянските народи, са притежавали от самото начало 
особена душевна конфигурация. Рудолф Щайнер й дава 
такава характеристика: «В посока [от югоизток на североза-
пад] се движи племе, което по естествен начин носи в своята 
душа онова, което тогава е съществувало като стремеж към 
единство... Нищо не знаейки за тричленността, то се стреми 
към единство на „аза”»93. Това особено душевно качест-
во, което Рудолф Щайнер нарича „единна душа”, е по 
същество не друго, а следствие на все още напълно 
неосъзнатото засега изживяване на собствения „аз” в 
абсолютната цялост на Сетивната душа. 
Поради това именно в Сетивната душа на бъдещите 

източнославянски народи е била заложена от Скитиа-
нос изключителната възприемчивост към Импулса на 
Христос в онзи вид, в който след Мистерията на Голго-
та той действа във вътрешността на човека. Източни-
те славяни са получили душевен строеж, който беше 
охарактеризиран по-рано с примера на висшите предс-
тавители на течението на Граала – Йосиф Ариматейски 
и Титурел – с други думи, душевно устройство, родст-
вено на изначалното проявление на силите на Граала в 
човешкото същество. 
По-нататък Рудолф Щайнер свежда развитието на 

християнския импулс в източнославянските народи до 
два основни елемента: езотеричното въздействие на 
Скитианос и екзотеричното въздействие на гръко-
византийската култура. Именно влиянието на първия 
Рудолф Щайнер определя с думите, отбелязани в цита-
та с курсив: „Пред нас са души, носещи печата на славянския 
характер. Те, от една страна, са свързани с всичко, което може 
да води към самата същност на единството чрез изживяване на 
Мистерията на Голгота, което може да подготви единната душа 
за Християнството, а от друга страна, те възприемат вестта за 
Мистерията на Голгота в напълно определена форма... така, 

                                                 
93 GA158, 9.ХІІ.1914. А малко по-напред в същата лекция Рудолф 
Щайнер определя характера на душевната цялост на руския човек 
така: «Това душевно царство в известно отношение действа в самото себе си като 
единство. При това единството се проявява по природен начин в темперамента на 
душата, в нейния характер, в онова, което се съдържа в нейните глъбини, но се 
съдържа там като целокупна душа. Това аз бих искал да обознача с израза „единна 
душа”». 

както тя е произлязла от гръко-византийската култура”94. 
Поради тази причина древният представител на из-

точните славяни не е познавал нито трагичната раздво-
еност на Амфортас, нито веднъж изгубеното, а след 
това съзнателно, със собствени сили отново завоювано, 
висше душевно единство95. Понеже с цялото свое съ-
щество той усеща изначално девствената цялост (цело-
купност) на своята Сетивна душа, в която живее и 
действа неговият „аз”, обърнат изключително към вът-
решното начало на душата, откъдето му говори вис-
шият глас на Духовния свят, гласът на съвестта, и къде-
то, както той чувства, единствено може да бъде наме-
рен Христос след Мистерията на Голгота. Именно тази, 
възникнала под влиянието на Скитианос, конфигурация 
на източнославянската душа Рудолф Щайнер нарича 
„непобедим дух на Граала”. А оттук произлиза и най-
силното развитие на импулса на съвестта в тези народи 
и тяхната естествена антипатия към всички нехристия-
низирани проявления на Разсъдъчната душа и Съзна-
телната душа, които те откриват в западната цивилиза-
ция. 
Единственият сериозен вътрешен конфликт, който 

душата на всеки представител на източнославянските 
народи познава – именно по силата на постоянното 
подсъзнателно усещане от нея на собствената цялост – 
това е конфликтът със съвестта, който може да се из-
живява от всеки с такава интензивност, каквато трудно 
могат да си я представят хората в Средна и Западна 
                                                 
94 GA158, 9.ХІ.1914. 
 
95 В духовното развитие на Парсифал ние, всъщност, намираме 
последователното преминаване на всичките три степени. След прека-
раното в горската пустош уединено детство и юношество, без каквито 
и да било контакти с външна култура, Парсифал за пръв път попадай-
ки в замъка на Граала, макар и изпълнен с най-голямо състрадание 
към мъченията на Амфортас, не се осмелява да зададе решаващия 
въпрос. Поради това младият Парсифал е човек, в когото пронизани-
ят с Импулса на Христос „аз” действа само в Сетивната душа. А 
Парсифал, преминаващ след това през всички изпитания, съмнения и 
изкушения на живота, е човек, действащ от силите на „аза”, разкри-
ващи се вече в Разсъдъчната душа или Душата на чувството. Накрая, 
Парсифал, стремящ се към новото и изцяло съзнателно Посвещение в 
Мистериите на Граала и достигащ го със своите собствени духовни 
усилия, е представител на силите на „аза” в Съзнателната душа. На 
тази степен той става този, когото Рудолф Щайнер нарича носител на 
„идеала на новото Посвещение”. 
Рудолф Щайнер нарича Парсифал представител на „идеала на новото 
Посвещение в такава степен, в каквато това ново Посвещение зависи от Съзнателна-
та душа” (GA144, 7.ІІ.1913). А в заключителната глава на „Въведение в 
Тайната Наука” (GA13) той пише: «Посветените на новото време могат да 
бъдат наречени „Посветени на Граала”. Към „Науката за Граала” води пътят в свръх-
сетивните светове, първите степени на който са описани в тази книга». 
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Европа. Най-многообразните аспекти, нюанси и форми 
на този основен душевен конфликт, а също неговата 
психология и неговото въздействие върху формирането 
и развитието на отделната личност, са главният мотив 
на почти цялото руско изкуство включително до ХХ в. 
Достатъчно е да си спомним имената на такива худож-
ници на словото, като Гогол, Достоевски, Толстой, Че-
хов, или такива художници на четката като А. Иванов, 
Суриков и много други. 
В тези необикновено развити сили на съвестта се съ- 

 

държа нещо, което има значение не само за самите из-
точноевропейски народи. В тях по тайнствен начин са 
скрити най-ценните семена на общочовешкото бъдеще, 
тъй като, започвайки от наше време, в продължение на 
предстоящите три хилядолетия силите на съвестта в 
човечеството все повече и повече ще се претворяват в 
нова способност – способност за етерно ясновиждане, 
водещо до непосредствено съзерцаване на Христос в 
етерно тяло, за което са особено предразположени 
именно жителите на Източна Европа96. 

                                                 
96 Виж GA116, 8.V.1910, а също S. O. Prokofieff. Ewige Individualität. 
Anh. ІV. 



 
 

 

 

Глава 7 

Екзотеричният и езотеричният аспект на покръстването на 
Древната Рус 

 

Разгледали в общи черти основните окултни влияния, 
участвали в постепенното формиране на източносла-
вянските народи, сега ще приведем няколко примера от 
техния исторически и културен живот, свидетелстващи 
за по-нататъшното развитие в тях на импулса на Скити-
анос и породеното от него в душите на представителите 
на тези народи вътрешно състояние, което Рудолф 
Щайнер е охарактеризирал като „дух на Граала”. 
Първият пример е свързан с историята и приемането 

от Рус на Християнството в Х столетие. За да се разбе-
ре по-добре този съвсем не прост процес, е необходимо 
да се върнем към вече изказаната от нас мисъл за това, 
че духовният облик на източните славяни от най-
древни времена е бил подготвян от Мистериите на тро-
тите на север от бъдещата Рус, а на юг – от Мистериите 
на Скитианос, свързани съответно с келтските и скитс-
ките народи, при което двата вида Мистерии са се на-
мирали в определена духовна връзка една с друга. Това 
следва не само защото Скитианос е бил инспиратор на 
най-важните ръководители „на европейската пракултура”, 
т.е. преди всичко културата на келтите, заселвали в 
древността почти цялата територия на Европа97, а също 
от някои легенди и предания. Едно от преданията гла-
си, че древните Мистерии на тротите някога е основал 
Посветен, носил името „Зиг” или „Зигге”, който по своя 
произход е скитски принц98.  
Ако се вземе под внимание, че Мистериите на троти-

те в древността са били разпространени по целия Север 
на Европа – от Ирландия и Англия до крайбрежието на 
Бяло море – то вече самото това обстоятелство става за 
нас указание към дейността на Скитианос, макар и на-
пълно различна както на север, така и на юг в бъдещата 
Рус. При това на юг Скитианос е използвал главно си-
лите на южния мистериен поток, търсещ съединение с 
Духовния свят чрез потопяване в своето собствено вът-
решно начало, а на север – силите на северния поток, 
стремящ се във висшите светове чрез съединяване с 
Духа, действащ в природата и най-близките до Земята 
космични сфери. 
Участието на Мистериите на тротите във формиране-

то и развитието на източнославянските народи – главно 
на бъдещите обитатели на Северна Рус – може да бъде 

                                                 
97 Виж GA117, 14.ХІ.1909. 
 
98 Виж Ч. У. Гекерторн. Тайные общества всех веков и всех стран. Ч. 
І, Москва 1993, с. 74. 

наречено северно езотерично влияние. Неговите следи 
са откривани по-късно в култа на главното и фактичес-
ки единствено божество на древнославянския пантеон, 
преданието за което е съхранило неговите конкретни 
черти. Това е Перун, повелителят на гърма и мълнията, 
притежателят на „стрелата на гърма” и „вълшебния чук”, 
надарен с всички основни атрибути и характерни осо-
бености на северногерманския (скандинавския) Бог Тор 
(Донар). 
Според Рудолф Щайнер Богът Тор (Донар) е едно от 

най-мощните духовни Същества, принадлежащи към 
Йерархията на Ангелите, и е имал за своя задача да 
внесе импулса на индивидуалния „аз” в развитието на 
северноевропейците. Поради това всеки от тях е усещал 
Тор, или Донар, като „Ангел на силите на Аза”, «предизвик-
ващ постепенното раждане на индивидуалния „аз” от родовия, 
изживявайки Тор като Бог, който надарява човека с индивиду-
алния „аз”»99. 
Следователно, същото духовно Същество, което 

древният обитател на Севера на Европа е познавал под 
името Тор (Донар), е било почитано по-късно и в Рус 
като Бог Перун. А проникването на свръхсетивните 
сили на това мощно ангелско Същество до отделните 
славянски племена на Древна Рус е било в духовен 
смисъл свързано именно с дейността на Мистериите на 
тротите по крайбрежието на Бяло море и главно със 
„знаменитата Школа за Посвещение... на север на съвременна 
Русия”, която Рудолф Щайнер споменава в лекцията от 
29.VІІ.1906 г.100 
Взаимната връзка между германо-скандинавския Тор 

и славянския Перун може да се проследи даже външно-
исторически. Така, в славянската митология Бог Перун, 
както в германската Тор, са били считани покровители 
на четвъртъка – четвъртия ден от седмицата, съответс-
тващ на четвъртия член на човешкото същество – него-
вия „аз”. Нещо повече, едно от най-древните светилища 
на Перун, открито на Север в Русия, недалеч от Новго-
род, е имало название „Peruni”, древноготското съот-
ветствие на което е думата „fairguni” (което означава 
„скала”), древноисландското – „Fiorgyn” (името на 
майкта на гръмовержеца Тор). 
Самите външни атрибути на този Бог посочват него-

                                                 
99 GA121, 15 и 16.VІ.1910. 
 
100 GA97, 29.VІІ.1906. 
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вата най-важна мисия: мълниите, с които Перун-Тор 
повелява в Макрокосмоса, съответстват в човека като 
микрокосмос на импулса на индивидуалния „аз”, дейс-
тващ в кръвта, а гърмът – на свързаната с индивидуал-
ния „аз” субстанция на мисленето101. 
По-нататък почитането на Перун не е изчезнало на-

пълно, а е било пренесено върху образа на пророк 
Илия, който в продължение на много столетия е бил 
считан в Рус християнски покровител на гърма и мъл-
нията. Основанието за преминаване от Перун към Илия 
е било положено още преди покръстването на Рус в 988 
г. Така „Повест за изминалите години”102 съобщава за 
съществуването вече на Църква в първата половина на 
Х в. в Киев, посветена на Илия и принадлежаща на 
доста многобройна община от „християни-варяги” (не е 
изключено членовете на тази община да са били оста-
тъци от някога заселвалите територията на Рус източни 
готи). Наименованието „варяги” е било използвано в 
онова време за всички хора с германски произход. Из-
вестно време култът на Перун и поклонението на Илия 
са съседствали. В „Повест за изминалите години”, нап-
ример, се говори за клетва, положена от руснаците в 
945 г. във връзка с мирния договор, сключен от киевс-
кия княз Игор с гърците: „На следващия ден Игор повика при 
себе си посланиците и отиде на хълма, където се намираше Перун; и 
свалиха своето оръжие, и щитовете, и златото и полагаха клетва Игор 
и неговите хора – колкото бяха езичниците между руснаците. А рус-
наците християни и хазарите довеждаха за полагане на клетва в църк-
вата на свети Илия, която се намира над Ручея в края на Пасинчева 
беседа – това беше главната църква, тъй като много бяха християни-
те-варяги”103. Реалната окултна връзка между Перун-Тор 
и пророк Илия е базирана и върху особеното отноше-
ние на последния именно към принципа на индивиду-
алния „аз”, както е посочвал Рудолф Щайнер104. 
Всичките черти от живота и бита на Северна Рус, къ-

дето повече от всичко е бил почитан Бог Перун, свиде-
телстват за сравнително ранното пробуждане там на 
индивидуалния „аз” в Сетивната душа. Това е довело 
по-късно в такива северни градове, като Новгород, до 
всенародно управление („народно вече”), за разлика от по-
централизираното княжеско управление в Киев, а и 
въобще навсякъде в Южна Рус. Точно така в самото 
душевно устройство на североизточните славяни може 
да се открие редом с по-индивидуализираните характе-
ри на отделните представители още и повишена пред-
разположеност към размишление, или, както тогава се е 
казвало, за „мъдруване”, докато у югоизточните славяни е 
преобладавало душевно-волевото и външнодеятелно 
начало. 
В последната лекция от цикъла „Бхагавад Гита и пос-

ланията на апостол Павел” Рудолф Щайнер посочва, че 
пребиваващата от времената на грехопадението във 
висшите светове сестринска душа на първочовека Адам 
                                                 
101 Виж GA121, 14.VІ.1910. 
 
102 Бел. пр.: „Повесть временных лет”. 
 
103 Цитат от: Памятники литературы Древней Руси. ХІ – начало ХІІ 
века. Москва 1978, с. 69. 
 
104 Виж GA139, 17.ІХ.1912. 
{Бел. пр.: Относно развитието на „аза” във връзка с Илия виж съ-

що: GA114, 20.ІХ.1909; GA103, 22.V.1908; Ев. Матей 17: 12-13}. 

(въплътила се по-късно на Земята като Исус от Назарет) 
от древността свръхсетивно е действала в най-различни 
Мистерии на човечеството, главно в северноевропейс-
ките. Пряко посочване на това може да се намери в 
древногръцкото сказание за ежегодното странстване на 
Слънчевия Бог Аполон на север, в тайнствената страна 
Хиперборея105. 
Сред северните европейски Мистерии главно място 

са заемали северозападните Мистерии на Хиберния. 
Връзката с тях на тази Небесна душа следва вече от 
факта, че самият Ирландски остров е бил по своите 
географски и духовно-етерни условия последното въз-
поминание и сякаш отблясък, отражение на древния 
рай, единственото място на Земята, където властта на 
Луцифер не е имала достъп от самото начало. Подобно 
усещане „на незасегнатост от луциферичното начало” обх-
                                                 
105 Виж GA142, 1.І.1913. В Библията към тази Небесна душа, запазе-
на във висшите светове от грехопадението, указва образът на дървото 
на живота, от което разлъчват вкусилия плодовете на дървото на 
познанието и с това попаднал в луциферичното изкушение Адам (виж 
GA114, 18.ІХ.1909). За връзката на древногръцкия Бог Аполон със 
сестринската Небесна душа на Адам виж GA149, 30 и 31.ХІІ.1913. 
Митичната страна Хиперборея, според древногръцките представи, се 
е намирала в самия север на Европа. Тези представи са били свързани 
с това, че в Мистерийните Центрове, разположени от Ирландия до 
Бяло море, в началото на Четвъртата следатлантска култура още са се 
съхранявали последните възпоминания за онова изначално състояние 
на Земята, когато с нея още е било съединено Слънцето (виж GA11). 
Носители на тези възпоминания в по-късните времена са станали 
онези, които гърците наричали хипербореи. Рудолф Щайнер във 
връзка с това казва: „В прадревни времена хипербореите духовно са оплодявали 
не само гърците, но преди всичко келтските друиди. Жреческият орден на хиперборе-
ите е бил общ източник на инспирации както за гръцкия Слънчев култ на Аполон, така 
и за келтско-германското почитане на Бел, Слънчевия Бог. Поради това ние намираме 
у бардите {bardd (келт.)=странстващ поет-певец у древните келти. Бел. 
пр.} култови химни на хипербореите” (цитат от S. v. Gleich. Marksteine der Kultur-
geschichte. Stuttgart 1982). Особено дълго възпоминанията за това „Слън-
чево” състояние на Земята (хиперборейската мъдрост) са се съхрани-
ли в два Мистерийни Центъра на север в Европа: на Ирландския 
остров и в района на Бяло море. 
Оттук са произлезли и двете различни традиции, повествуващи за 
ежегодните странствания на Аполон на север, в Хиперборея (те са 
описани от Диодор и Херодот). Според едната от тях, целта на тези 
пътувания е била Ирландия, според другата – Финландия и Северна 
Русия (обкръжението на Бяло море). От окултна гледна точка тези 
две традиции не си противоречат, а се допълват една друга. Така, 
есента Аполон „напускал” Гърция в северозападна посока (през 
Адриатическо море) и, пътувайки покрай западното крайбрежие на 
Европа, се е премествал все по-далеч на север, за да навлезе през 
портата на ирландския Мистериен Център в недостъпната за смърт-
ните тайнствена страна Хиперборея. А през пролетта Аполон я е 
напускал, но сега вече през североизточната порта, свързана с бело-
морския Мистериен Център, и се движел оттам на юг, през скитските 
области, обратно в Гърция. 
Поради тази причина Херодот, например, е считал, че Хиперборея се 
е намирала в съседство със Скития, на север. Защото последните 
носители на тайните на Хиперборея са прониквали в Гърция именно 
от Скития, както, например, дошлият оттам в Елада хиперборейски 
Посветен Абарис, който е бил според преданието учител на Питагор. 
А в промеждутъка между навлизането в тайнствената Хиперборея и 
излизането от нея свръхсетивното въздействие на Аполон се е разп-
ространявало по цялото пространство на Северна Европа, от Ирлан-
дия до Бяло море. 
От казаното се разбира, че още от древни времена Европа вече са я 
обкръжавали и опазвали, подобно на „духовен пръстен”, определени 
астрално-етерни потоци, в съответствие с които Скитианос е създал 
по-късно втори, етерно-физически пръстен около Европа, в резултат 
на което духовните сили, действали от най-древни времена само 
свръхсетивно, са могли сега до известна степен да се въплътят на 
Земята. (Виж също H. Gsänger. Irland, Insel des Abel. Bd. І. Freiburg i. 
Br. 1969; S. v. Gleich. Marksteine der Kulturgeschichte. Stuttgart 1982, T. 
ІІІ; S. v. Gleich. Der Mensch der Eiszeit und Atlantis. Stuttgart 1969). 
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ваща човека и на Руския север. Несъзнателно възниква 
чувството: ако по тези места някога в древността са 
съществували Мистерии, то, без съмнение, главната 
роля в тях е трябвало да играе тази Небесна душа. И 
вътрешната чистота в съчетание със светлата и мъдра 
наивност на живеещите тук хора, в които с особена 
сила се предчувстват бъдещите черти на Шестата епоха 
– не е ли тя последен отзвук на най-древна свръхсетив-
на дейност в тези краища на Небесната душа, а също 
свидетелство за това, че и по-късно тя с благоволение е 
гледала от висшите светове към тази област на Европа 
като на люлка на бъдещата „филаделфийска епоха”106? 

 
Само езотеричното въздействие на Мистериите на 

тротите върху бъдещите източни славяни обаче е било 
още недостатъчно за това импулсът на „аза” да проник-
не и трайно да се вкорени в тяхната среда. Душевната 
сила и безкрайната душевна широта на тези народи 
просто биха погълнали със своята могъща стихия всяко 
проявление на индивидуалния „аз”. Следователно, това 
последното от самото начало се е нуждаело и от чисто 
Земен „помощник” при това от съвсем особен вид. 
По данни на Науката за Духа, външен, физически но-

сител на индивидуалния „аз” в човека е субстанцията 
на кръвта. Поради това за усилване на импулса на „аза” 
в източнославянските народи в допълнение към всич-
ките техни душевни способности, изначално не пред-
разположени към приемане на „аза”, е било необходи-
мо въздействие върху кръвта на източните славяни на 
кръвта на онези племена, които вече са носили в себе 
си предразположеността към силно развитие на „аза”. 
Точно това се е осъществило още преди покръстването 
на Рус в резултат от „смесването на норманската и славянс-
ката кръв”107. 
В най-древния руски летопис тази история се описва 

така: самите славяни след продължителна вражда и 
непрестанни войни едни с други си казали: „Да си потър-
сим княз, който би ни държал под своята власт и би съдил по пра-
во”108. В духовен смисъл съдържанието на това преда-
ние означава възникналата вътре в славянската душа 
борба на различни сили, която може да преодолее само 
силният импулс на индивидуалния „аз” – властелинът 
на всички душевни сили. Тогава славяните се обърнали 
към живеещите „зад морето” варяги, които, според също-
то това предание, се наричали „рус”. „Тези варяги са се нари-
чали рус, както други са се наричали шведи, а трети – нормани или 

                                                 
106 Бел. пр.: «Човекът ще развие своя Аз до необходимата висота, така че Азът ще 
се превърне в самостоятелна сила и през Шестата епоха, представена (в „Откро-
вението на Йоан”. Бел. пр.) като Църквата от Филаделфия, ще прояви – в 
свобода – любовта си към всяко друго същество. Всичко това трябва да бъде подгот-
вено като духовен живот на Шестата епоха. Тогава ние ще сме намерили у себе си 
индивидуалния Аз до най-висока степен, така че никаква външна сила не ще може да 
действа в нас, ако ние не искаме това; ние ще можем да “заключваме” и никой не ще 
може да “отключва” без нашата воля, а когато отключваме, никаква противоположна 
сила не ще може да заключва без нашата воля. Това са “ключовете Давидови”: “До 
Ангела на Филаделфийската църква пиши: Това казва Светият и Истинният, който има 
ключовете Давидови; който отваря и никой не затваря; и затваря, и никой не отваря... 
Ето поставих пред тебе врата отворена и никой не може да я затвори” (Откров. на 
Йоан 3: 7-8). –Азът, който най-после е намерил самия себе си» (GA104, 20.VІ.1908). 
 
107 GA185, 18.Х.1918. 
 
108 Цитат от: Памятники литературы Древней Руси. ХІ–начало ХІІ 
века. Москва 1978, с. 37. 

англи” – се казва по-нататък в летописа. Именно към 
тези варяги, от което руската земя получила своето 
название, се обърнали североизточните славянски пле-
мена със знаменитата молба: „Нашата земя е голяма и богата, 
а порядък в нея няма. Елате да князувате и да ни управлявате”. В 
резултат в източнославянските земи дошли трима братя 
от варяжки страни с множество родственици и голяма 
свита. Най-възрастният брат – Рюрик – седнал на нов-
городския престол. А след двайсет години, в 882 г., 
неговият родственик и наследник завзел Киев и започ-
нал да князува в него с думите: „Да бъде [Киев] майка на 
руските градове”. 
И пак в духовен смисъл обръщането на славяните 

към варягите може да се изрази така: «Душевните сили, 
които ние притежаваме, са големи и изобилни, но без 
силен индивидуален „аз” (без княз) в тях няма порядък. 
Поради това с тях трябва да се съедини импулсът на 
„аза”, за да ги управлява и държи под своя власт». От 
казаното също следва, че в резултат от „смесването на 
норманската и славянската кръв”, породено от идването 
на варягите в славянските земи, кръвта на източните 
славяни е получила определена „прибавка”, която я е 
направила в много по-голяма степен носител на онзи 
импулс, който вече преди описваните събития е бил 
подготвен там от култа на Перун-Тор. Поради това не е 
удивително, че славяните са поканили варягите от 
скандинавските области (Източна Швеция), нали в оно-
ва време те са били в определен смисъл едноверци със 
славяните: и едните, и другите почитали едно и също 
божество, макар и именувано различно. 
И така, още преди идването на Християнството на 

Изток в Европа тук се е вкоренил импулсът на „аза”, 
действащ в Сетивната душа и в своите извори водещ 
началото си от две течения: от северното езотерично, 
дало на източните славяни култа на Бога Перун, и от 
северното екзотерично, изразило се в идването на Из-
ток в Европа на варягите, което е породило промяна на 
състава на кръвта на славяните, имаща за тяхното по-
нататъшно развитие много по-голямо значение, откол-
кото може да се стори на пръв поглед109. Понеже в ре-
зултат от прибавянето в жилите на славяните на нор-
манска кръв славяните са станали способни да приемат 
в своите души импулса на „аза”по напълно различен 
начин и в много по-голяма степен. 
В разгледаното от нас предание е особено важен фак-

тът, че варягите не са решили сами да дойдат, а са били 
поканени от славяните. Това означава, че в определен 
момент от своето развитие самите североизточни сла-
вяни повече или по-малко са почувствали: за придоби-
ване от тях на необходимата душевна конфигурация с 
истински силен, здрав вътрешен център – със силен 
индивидуален „аз” – влиянието само на култа на Перун 
е недостатъчно. Нужна е била опора, нещо по-външно, 

                                                 
109 Особено показателен във връзка с това е примерът от ХІХ в.: 
историята на основателката на Теософското Общество Елена П. 
Блаватска (по баща Хан), цялата съдба на която би могла да протече 
съвсем различно, ако в нейните жили заедно с руската нямаше и 
немска кръв. Рудолф Щайнер е подчертавал, че именно благодарение 
на средноевропейската кръв тя, независимо от всичките усилия на 
определени окултни ложи на Запада, желаещи да я използват за свои-
те окултно-политически цели, никога не е ставала послушно оръдие в 
техните ръце (виж, например, GA167, 28.ІІІ.1916). 
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Земно. Именно тази опора е била получена в резултат 
от промяната на състава на тяхната кръв110. 
Самият факт обаче, че към необходимостта от такава 

промяна северните славяни са стигнали до известна 
степен самостоятелно, е най-важният плод от влияни-
ето на Скитианос върху източнославянските народи 
посредством Мистериите на тротите, свързани със спо-
менатата вече не един път „знаменита Школа за Посвеще-
ние” на брега на Бяло море. Рудолф Щайнер свързва 
тази Школа с първоначалните Школи за Посвещение на 
древна Атлантида, т.е. тук става дума за Център на 
Мистерии, който, подобно на Хибернийския, е имал за 
своя задача съхраняването на древната атлантска 
мъдрост, а следователно, от самото начало е принадле-
жал към течението на Скитианос. Освен това, в лекция-
та от 14.ХІ.1909 г.111 Рудолф Щайнер нарича Скитианос 
инспиратор на духовните водачи на „цялата европейска 
пракултура”, т.е. на културата на келтите, най-важна 
съставна част на която от самото начало са били Мис-
териите на тротите и друидите. 
Тези Мистерии най-дълго са се запазили след това на 

територията на съвременна Англия, което закономерно 
следва от нейното близко съседство с Хибернийските 
Мистерии. Целият древногермански пантеон112 е про-
излязъл от древните светилища на друидите и тротите. 
И макар във времената на разцвета на тези Мистерии 
човекът да е могъл изцяло да прониква с поглед в Ду-
ховния свят, първият импулс за развитие на индивиду-
алния „аз”, по-късно само усилен в Мистериите на 
древните германци, е произлизал именно от тях113. 
Към казаното е необходимо да се добави, че описано-

то доброволно повикване от славяните на нормано-
германските племена съдържа и нещо дълбоко проро-
ческо, защото според определен духовен закон, най-
важните исторически събития често се повтарят в Зем-
ното развитие, но втория път – на съвсем друго ниво. 
Това, което един път е станало на Земята като физичес-
ко събитие, се връща, но вече като духовно събитие. А 
това означава: както в далечното минало славяните 
веднъж са извикали при себе си представители на нор-
мано-германския народ във физическия план, осъзна-
вайки това като историческа необходимост, така това 
ще се повтори и в бъдеще, но вече в чисто духовен сми-
съл, а именно: източнославянските народи рано или 
късно ще трябва да осъзнаят съвсем обективно необхо-
димостта от приемане в кръга на своя вътрешен живот 
висшия плод на духовното и културното развитие на 
Средна Европа: антропософски ориентираната Наука за 
Духа. Понеже само в нея е заложено спасението за Ру-

                                                 
110 Съдържащото се в най-древния руски летопис посочване на 
„доброволния” характер на повикването на варягите не противоречи 
на факта, че от гледна точка на външната история варягите в VІІІ в. са 
нахлули в Северна Рус като завоеватели (виж GA159/160, 13.ІІІ.1915). 
В дадения случай летописът е отразил не толкова външноисторичес-
ката действителност, колкото вътрешните инспирации на Архангела 
на народа, вследствие на което това завоюване по-нататък е било 
възприето от източните славяни като нещо положително. 
 
111 Виж GA117, 14.ХІ.1909. 
 
112 Виж GA93, 30.ІХ.1904. 
 
113 Виж GA121, 16.VІ.1910. 

сия114. 
Това има предвид Рудолф Щайнер, многократно по-

сочвайки в своите лекции, особено в изнесените през 
време на Първата световна война, напълно обективната 
спиритуална и историческа необходимост от духовно 
„съединяване” на Средна и Източна Европа, наричайки 
това съединяване „своеобразен духовен брак” и подчерта-
вайки, че „цялото културно развитие на бъдещето зависи от 
тази взаимна връзка на Средна и Източна Европа”115. 

 
Отбелязаният от нас доброволен характер на извик-

ването на варягите в Рус, се е проявил още един път, 
малко повече от столетие по-късно (862–988), в истори-
ята на приемането от източните славяни на Християнс-
твото. Тук ние отново имаме две основни течения, но 
този път те се вливат на територията на Древна Рус от 
юг. Затова можем да ги обозначим като южно езоте-
рично и южно екзотерично течение, подобно на двата 
разгледани по-горе северни потока. За южния езотери-
чен поток ние говорихме като за течение, произлизащо 
от основания от Скитианос Мистериен Център, зало-
жил в душите на представителите на бъдещите източ-
нославянски народи изключителна възприемчивост за 
Импулса на Христос. 
Вътрешното състояние, възникнало в резултат на то-

ва езотерично въздействие върху Сетивната душа на 
бъдещите славяни, може приблизително да се изрази с 
думите, които източнославянският човек би могъл да 
произнесе, ако би се опитал да осъзнае това, което ста-
ва в неговата душа: „Аз изживявам моята душа като 
някаква съдина, като някаква чаша; отвътре тя е офор-
мена прекрасно, отвън е украсена със скъпоценни ка-
мъни, но тя е празна, и поради това животът все повече 
губи за мене всякакъв смисъл, ако аз вътрешно не на-
меря онова, което ще я напълни с висше съдържание и 
смисъл”. 
И сякаш в постоянно търсене на отговора на това за-

душаващо, мъчително чувство киевският княз Влади-
мир в 987 г. събрал десет най-учени и достойни мъже 
на своето княжество и ги пратил във всички страни на 
света – при мюсюлманите, при юдеите, при католиците 
и при православните гърци с думите: „Вървете... и изпитай-
те вярата им!”. При това решаващо за приемане на новата 
вяра, т.е. на подобаващо съдържание за пустеещата 
душевна чаша, е била не теоретичната страна на това 
или онова учение, а характерът на култа, с други ду-
ми, степента на присъствие в него на духовните сили. 
Обходили всички, посланиците се върнали обратно 

във Владимир и разказали, че са ходили и при мюсюл-
маните, и при юдеите, и при католиците „и видяхме в тех-
ните храмове различни служби, но красота не видяхме никаква. И 
пристигнахме ние в Гръцката земя, и ни въведоха там, където те 
служат на своя Бог, и не знаехме – на небето или на земята сме ние: 
понеже няма на земята такава гледка и такава красота, и не знаем как 
и да разкажем за това – знаем само, че пребивава там Бог с хората, и 
службата им е по-добра, отколкото във всички други страни. Не 
можем да забравим тази красота, понеже всеки човек, ако вкуси от 
сладкото, няма да вземе после горчивото; така и ние тук не можем 
                                                 
114 Виж цитата от Рудолф Щайнер, приведен на стр. 83. 
 
115 Виж, например, GA174b, 12.ІІІ.1916. 



 
Глава 7. Екзотеричният и езотеричният аспект на покръстването на Древната Рус 

__________________________________________________________________________________________________ 
 
 

  
41

вече да пребиваваме в езичеството”116. 
От това ние виждаме, че в историята на приемане на 

Християнството в Рус от самото начало особена роля са 
играли два елемента: първо, доброволното, така да се 
каже, по собствени вътрешни подбуди, приемане на 
Християнството, и второ, избирането на неговата 
„гръцка” форма поради красотата на култа. С първия 
елемент е свързано скритото действие в източнославян-
ските народи на южното езотерично течение, водещо 
началото си от Скитианос и основания от него някога в 
миналото в Северното Причерноморие Мистериен Цен-
тър. Именно с него е свързано постепенното възниква-
не в Сетивната душа на древните славяни на първите, 
още едва осъзнати проблясъци на бъдещия „дух на Граа-
ла”, които все пак се оказват достатъчно силни, за да ги 
подбудят самостоятелно да започнат да търсят новото 
душевно съдържание. Именно това последното е било 
намерено от източните славяни чрез съединяване с вто-
рия поток, който може да бъде наречен южен екзотери-
чен, или християнско-византийски. 
По такъв начин, фактически във всички страни (изк-

лючение до известна степен е бил само Хибернийският 
остров), Християнството е било пренесено от странст-
ващи проповедници и мисионери (а такива са били 
апостолите, мнозината святи хора, подвижниците и 
главно ирландските монаси), а също така чрез завоева-
ния и поробвания. И само една област на Европа е при-
ела Християнството не само доброволно, но, повече от 
това – според Несторовия летопис – по своя собствена 
инициатива. Това е била Древната Рус. 
Що се отнася до факта, че Християнството в Рус е 

било прието не поради дълбочината на учението, а по-
ради красотата на култа, то той указва на още една 
дълбока тайна. Понеже самата възможност за човека да 
изживява чувството на красота преди всичко е свързана 
с дейността на духовните сили в неговото етерно тяло. 
Култовото действо117 само по себе си винаги въздейства 
на етерното тяло, а красивият култ (естествено, има се 
предвид не външната красота) означава особено силно 
въздействие на Духовния свят върху етерното тяло на 
участника в култа. Изживявайки духовните сили, изли-
ващи се в техните етерни тела в резултат от участието в 
гръцкия култ, посланиците на княз Владимир „не знаели – 
на небето или на земята” се намират те, напълно ясно усе-
щайки, че „няма на земята такава гледка и такава красота”, 
т.е.изживявайки култовото действо като произлизащо 
не от физическия, а от най-близкия до Земята Духовен 
(етерен) свят. 
В лекцията от 1.Х.1922 г.118 Рудолф Щайнер подроб-

но говори за това, че ако в Западна Европа езотерично-
то течение на Граала в ІХ–ХІІ в. е било предимно свър-
зано с познанието на най-дълбоките тайни на обкръжа-
ващия нашата Земя етерен Космос, то в донесения в Рус 

                                                 
116 Цитат от: Памятники литературы Древней Руси. ХІ–начало ХІІ 
века. Москва 1978, с. 123–125. 
 
117 Бел. пр.: Действо=вид църковна служба в стари времена, имаща 
театрален, сценичен характер. Думата се отнася за вече отминали 
епохи и се използва само към такива „исторически” предмети, явле-
ния и понятия. 
 
118 Виж GA216, 1.Х.1922. 

от Византия източнохристиянски култ се е изживявало 
не толкова прозрението в етерния Космос, колкото 
неговото отражение в етерното тяло на човека. 
Може също да се каже: западното течение на Граала 

се е стремило да се издигне от сетивния свят в най-
близкия до Земята свръхсетивен свят; а източното, кое-
то Рудолф Щайнер в посочената лекция характеризира 
като течение „на езотеричния култ” – към изживяване с 
етерното тяло на човека на определени тайни на духов-
ния Космос в тяхното отражение. Към най-важните от 
тези тайни е принадлежала и Мистерията на срещата и 
съединяването в най-близката до Земята духовна сфера 
на Духа-Живот и Духа-Себе на Христос, станало около 
869 г.119. Пълното знание за тази важна Космична Мис-
терия е живяло единствено в езотеричното течение на 
Граала, участниците в което са могли съзнателно да 
проникват с ясновидски поглед в етерното обкръжение 
на Земята. А на Изток в Европа последствията на тази 
космична Мистерия са се изживявали още в Х, в ХІ и 
даже в ХІІ столетие не непосредствено, а чрез тяхното 
отражение в етерното тяло вследствие редовното съиз-
живяване на култовите действия. 

 
Казаното може да сумираме по следния начин. Ду-

ховните и историческите сили, довели в края на краи-
щата до възникване на Изток в Европа на Христовия 
народ, имат следната конфигурация. Върху изначалния 
характер на източнославянската душа, който Рудолф 
Щайнер нарича „единна душа”, от юг въздействат им-
пулсите на Скитианос и импулсите на „езотеричния култ” 
(донесени в Рус в екзотерично-църковната форма на 
византийското Християнство); а от север действат си-
лите на култа на Бога на индивидуалния „аз” (Перун-
Тор) и германо-норманската (варяжката) кръв. 
Двете двойни влияния, северното и южното, се сре-

щат и се пронизват едно друго както на външноистори-
ческо ниво, така и в душевния живот на древните сла-
вяни, сякаш от двете страни постепенно преобразувай-
ки изначалните заложби на „единната душа” в нов могъщ 
импулс, пораждащ в душевния им живот истинския 
„дух на Граала”. Това обединение на северните и южните 
импулси на Изток в Европа удивително напомня сблъ-
съка и взаимното проникване на римския и германския 
елемент, станало няколко столетия по-рано на обшир-
ните територии на Западна и Централна Европа. 

 
Ако сега мислено направим преглед на цялата духов-

ноисторическа ситуация в Европа в VІІІ–ХІ и отчасти 
даже в ХІІ в., то може да открием дейностите на три 
основни духовни течения, обхващащи цялата нейна 
територия сякаш в някакъв етерно-физически пръстен. 
От юг действа езотеричното течение на Светия Граал, 

произлизащо в своите основи от Светата Земя. То, спо-
ред думите на Рудолф Щайнер, се разпространява от-
там „през Южна Европа, през Северна Африка и по-нататък 
през Испания, Франция – на Британските острови, но особено в 
Ирландия”. А за неговата изходна точка пак там е казано, 
че тя се намира „някъде в арабските области на Азия” (към 
които в VІІІ–ІХ в. е принадлежала Палестина). И така, 

                                                 
119 Виж GA240, 27.VІІІ.1924. 
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ние имаме в това течение една мощна етерна дъга, 
простираща се около Европа от югоизток на североза-
пад, от Йерусалим до Ирландия и най-близките до нея 
земи. Рудолф Щайнер говори по-нататък за това така: 
„По-късно в европейската цивилизация възниква стремеж в 
образна форма да се обхване онова, което е живяло в течението 
на Граала в такова поетично произведение, като „Парсифал” 
[на Волфрам фон Ешенбах]... А в самия Изток по-рано същест-
вуващото там все повече и повече навлиза в упадък. Всъщност, 
в най-чист вид течението [на Граала] се е съхранило в онова 
негово разклонение, което се е разпространило до Ирландия. 
Там в продължение на известно време действително са същест-
вували спиритуални Школи, съхраняващи в чистота светите 
тайни на това учение”120. 
Охарактеризираната тук първа етерна дъга, прости-

раща се от Йерусалим до Ирландския остров, е била в 
определена степен възраждане на още по-древно тече-
ние, свързващо в продължение на хилядолетия Ирлан-
дия със скитските области, т.е. съединявайки двете най-
важни области на дейност на Скитианос в Европа (виж 
Глави 1 и 2). Основни колонисти в Ирландия са били 
пришълци от скитските области. Така първото завладя-
ване на острова е било осъществено приблизително 
3000 години пр.Хр. от потомците на Фениус Фарса 
(името Fenius Farsa означава „притежаващ знание за 
древни неща”), според преданието бивш цар на скити-
те. След морски пътувания, продължили няколко сто-
летия, неговите потомци през Египет, Сицилия и Испа-
ния достигнали Ирландия. 
По-късно Ирландия е била още веднъж завладяна от 

Немед (името означава „осветен”121), дошъл от облас-
тите на Скития, намиращи се на запад от Каспийско 
море. Накрая, в около 1202 г. пр.Хр. на острова са 
пристигнали колонисти, споменавани в източниците 
като „синове на Мил”, за които Рудолф Щайнер говори в 
лекцията от 19.ХІ.1917 г.122. Според някои предания, те 
също са били със скитски произход. Особеният духовен 
смисъл на тази последна експедиция се е състоял в то-
ва, че нейните участници е трябвало в особените окул-
тно-географски условия на Ирландия да подготвят оне-
зи душевни елементи, от които по-късно е могъл за 
пръв път да се роди в човечеството импулсът на съвест-
та (виж Глава 5). По такъв начин, всички изброени те-
чения, вървящи от югоизток на Европа към нейния 
северозапад, свидетелстват за непосредственото учас-
тие на Скитианос във формирането и развитието на 
европейското човечество. От друга страна, тези експе-
диции, предприети от областите на Скития и Мала 
Азия в Ирландия, са били сякаш Земната проекция на 
още по-висше, вече чисто свръхсетивно течение123. 
Втората етерна дъга в древността се е простирала от 

                                                 
120 GA216, 1.Х.1922. Виж също GA178, 19.ХІ.1917; GA167, 
28.ІІІ.1916; GA159/160, 13.ІІІ.1915. 
 
121 Бел пр.: От „освещавам”, т.е. ритуал, включващ специални дейст-
вия и молитви, за да се направи нещо да стане свято. 
 
122 GA178, 19.ХІ.1917. 
 
123 Виж също H. Gsänger. Irland, Insel des Abel. Bd. І. Freiburg i. Br. 
1969; H. Gsänger. Der Schwarzmeer-Raum und seine Mysterienimpulse in 
Vergangenheit und Gegenwart. Freiburg i. Br. 1978. 

Хибернийския остров с неговите Мистерии и окултни 
Школи през Англия и Скандинавия включително до 
севера на бъдещата Рус, до разположената някога на 
брега на Бяло море „знаменита Школа за Посвещение на 
тротите”, в определен смисъл най-крупният източен 
преден пост на най-древните Мистерии на Хибернийс-
кия остров. 
Накрая, в резултат от разпространяването в Изтока на 

Европа включително до най-северните области на Рус 
на „езотеричния култ”, а също неговото съединяване с 
описаните по-горе други духовни импулси, постепенно 
е възникнала още една, трета, етерна дъга, водеща на-
чалото си от Европейския Североизток и простираща се 
оттам през необятните пространства на руските земи, 
през цялото северно Причерноморие (бившите скитски 
области), през Крим, по-нататък през Константинопол 
и Яфа до Йерусалим. Това е направлението на същест-
вуващото много столетия поклонение на руските хора в 
Светата Земя на Гроба Господен124. Защото в момента, 
когато течението на „езотеричния култ” се е съединило с 
развилите се в Рус под въздействието на древния култ 
на Перун сили на „аза”, в душите на хората е възникна-
ла мощна потребност да се намери и във външния свят 
някакъв център, съответстващ на това, което те все по-

                                                 
124 Поклонението в Светата Земя е започнало в Рус скоро след пок-
ръстването на руския народ. Известната руска билина „Сорок калик с 
каликою” {калика (историч.)=1. Поклонник, странник; 2. Нищ човек, 
много беден; 3. Слепец, събиращ милостиня с пеене на духовни 
стихове. От kaliga (лат.)=ботуш. Бел. пр.} за ходенето в светия град 
Йерусалим отнася първите поклонения още към времената на самия 
Владимир (980–1015). Древноруските летописи посочват също св. 
Варлаам, игумена на Дмитриевския собор, ходил в Палестина на 
поклонение на Гроба Господен около 1062 г. Но четирийсет години 
по-рано, около 1022 г., св. Теодосий Печерски като тринайсетгодиш-
но момче вече се е срещал, според неговите думи, в град Курск, с 
руски странници, идващи от Йерусалим. Освен това, в така наречения 
„Устав”, който в древността са приписвали на киевския княз Влади-
мир, а по-късно и в „Уставна грамота” на новгородския княз Всево-
лод (1127–1332), поклонението в Светата Земя официално се поставя 
под защитата и покровителството на Църквата. Особено знаменито е 
било описанието на такова поклонение, съставено от игумена Данаил 
след неговото посещение в Йерусалим в началото на ХІІ в. Именно 
това описание е служило в продължение на много столетия (включи-
телно до ХVІІ в.) като най-добро ръководство за хиляди руски пок-
лонници. Във втората половина на ХІІ в. даже поклонението в Палес-
тина е станало толкова масово явление в Рус, че все по-често довеж-
дало до временно запустяване на цели области, селското население на 
които отивало на поклонение на Гроба Господен, а пътят дотам про-
дължавал в онези времена повече от половин година. 
Поради това, започвайки от ХІІІ в., Църквата, обратно, все повече се е 
стремила да възпрепятства този процес, макар и без забележим успех. 
По-нататък нито междуособиците на руските князе, нито монголско-
то нашествие, нито разрушаването на Константинопол и завземането 
от турците на Йерусалим, нито сложността и опасността на продъл-
жителното пътуване не могли да спрат непрекъснатия поток от руски 
поклонници в Светата Земя. Нещо повече, колкото по-опасно и по-
трудно ставало пътуването, толкова по-силно нараствало в народа 
духовното усърдие и желанието да се подложат на всички изпитания 
и опасности за достигането на святата цел. Така че много руски пок-
лонници даже в най-неспокойните исторически периоди са се стре-
мили не само веднъж да посетят Светата Земя, но отново и отново да 
повторят опасното пътуване. 
В резултат по време на големите християнски празници броят на 
руските поклонници в Йерусалим се е колебаел от няколко хиляди до 
десетки хиляди поклонници (напр. на Пасха в 1881 г. в Йерусалим са 
присъствали около три хиляди поклонници от почти всички области 
на Русия, а в 1914 г. – почти трийсет хиляди). 
В художествена форма поклонението е описано в разказа на Лев 
Толстой „Двамата старци”. 
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силно и по-силно усещали в своята душа като нейно 
средоточие, неин център, като постепенно пробуждащ 
се импулс на индивидуалния „аз”. 
Този съвсем млад „аз” на източнославянския човек за 

своето съществуване и по-нататъшно развитие се е 
нуждаел от външна опора и „езотеричният култ”, носещ 
вестта за смъртта и възкресението на Спасителя, е по-
сочвал областта в Палестина, където веднъж истори-
чески е станало онова, което сега се е изживявало от 
източноевропееца като център и светая светих на него-
вата душа. Така е възникнала особената конфигурация 
на религиозно-култовия живот, която ние в онова време 
намираме навсякъде в Европейския Изток. Рудолф 
Щайнер я характеризира със следните думи: „Тези хора 
на [Европейския] Изток са имали смътното чувство за това, че 
този висш езотеризъм, който още не може да бъде обхванат от 
развиващия се интелект, се проявява в култа, обаче само тога-
ва, когато такъв култ има реален външен географски център. 
Така е възникнала на Изток в Европа... склонност към култ, 
свързана с много силна привързаност към това, което се е усе-
щало като център на този култ, с предаността към Гроба на 
Спасителя”125. 
Сега пред нас в цялото си величие застава грандиоз-

ното духовно-архитектонично произведение, издигнато 
от Скитианос в Европа в разглеждания период. Така, 
както вече беше посочено, и първата дъга на течението 
на Граала, простираща се от Палестина до Ирландия, и 
втората, обхващаща целия Север на Европа от Ирлан-
дия до Школата за Посвещение на тротите на Бяло мо-
ре, в духовно отношение са били плодове на продължи-
лата много столетия предопределена дейност на Скити-
анос, на неговите ученици и на учениците на неговите 
ученици, а също на някои други велики Майстери на 
Запада. Накрая, възникването на третата етерна дъга на 
Славянския Изток може да се уподоби на някакво 
пламване на особено духовно съзнание („дух на Граала”), 
възникнала в определен исторически момент между 
двата полюса на най-древната дейност на Скитианос 
(между Посветителната Школа на тротите на Север в 
Източна Европа и Мистерийния Център в древна Ски-
тия) и получила посредством съизживяването на „езоте-
ричния култ” разпространение чак до Йерусалим. В тази 
трета дъга се е проявил реалният стремеж на руските 
хора да се приближат до духовните първоизточници на 
„духа на Граала” в собствената душа, чрез физическо 
съприкосновение с тази област на Земята, където „в 
поврата на времената” за пръв път са възникнали Мисте-
риите на Граала. 

                                                 
125 GA216, 1.Х.1922. 

С други думи, онова, което, започвайки от VІІІ столе-
тие, на Запад в Европа се е развивало като реално окул-
тноисторическо течение на Граала, на Изток в Европа е 
съществувало само като негово реално отражение в 
душите на хората, като тяхно основно душевно състоя-
ние, изхранвано и поддържано от силите, стичащи се в 
тези души от етерното тяло като резултат от постоян-
ното участие в „езотеричния култ”. 
По такъв начин, вследствие възникването в Европа на 

трите описани етерни дъги, цялата нейна територия за 
определено време се е оказала обхваната сякаш от един 
духовен пръстен, вътре в който са могли да се породят 
и узреят семената на нейната бъдеща световна мисия в 
приближаващата се Пета следатлантска културна епо-
ха126. 
Наистина, периодът на узряване на Европа под защи-

тата на етерния пръстен е продължил само няколко 
столетия. Обаче, без него Европа никога не би могла да 
стане това, което по волята на насочващите човечество-
то висши духовни сили тя е станала впоследствие. 
А що се отнася до източнославянските народи, то за 

тях е настъпило времето, когато тяхното собствено 
културно и духовно развитие е достигнало ниво, с ни-
що не отстъпващо на най-духовно и културно издигна-
тите народи на Западна и Средна Европа. 
Само поради последвалото поробване на Рус от тата-

ро-монголите, продължило повече от две столетия (от 
1243 г. включително до 1480 г.), този удивителен пери-
од на нейния духовен и културен разцвет е бил рязко 
прекъснат. Последствията от нашествието са били 
действително катастрофални за цялата източноевро-
пейска култура – цялата Централна и Южна Рус е била 
напълно опустошена и разрушена, за дълго време са 
прекратили своето съществуване цели отрасли на зана-
ятите и изкуствата (защото завоевателите отвеждали в 
плен преди всичко най-добрите занаятчии и художни-
ци), а много градове просто изчезнали от лицето на 
Земята и по-късно били възродени вече на съвсем други 
места. Така че с цялата духовноисторическа обектив-
ност може да се каже: приемайки върху себе си този 
тежък удар и спирайки придвижването на татаро-
монголите на Запад, източните славяни в пълния сми-
съл на тази дума са пожертвали собственото си разви-
тие за спасяването на останалата Европа127. 
А в Западна и Средна Европа този период „на духов-

на подготовка” е продължил – макар по-късно във все 
по-отслабена и отчасти даже помрачена форма – вклю-
чително до края на ХV в., приблизително до времето на 
откриване на Америка. 

                                                 
126 Казаното не противоречи на посочения в лекцията от 1.Х.1922 г. 
(GA216) стремеж на папа Николай І в ІХ столетие да огради Средна 
Европа едновременно и от влиянието на течението на Граала от 
запад, и от влиянието на „езотеричния култ” от изток. Такова за онова 
време необходимо разделяне на различните духовни течения е става-
ло вътре в сформираното от Скитианос етерно цяло на Европа. И 
както тричленността на живия организъм не нарушава неговата ця-
лост, така на целостта на Европа не е пречило и споменатото разде-
ляне. 
 
127 Виж двете изказвания на Рудолф Щайнер в частна беседа и в 
лекция, приведени на стр. 75. 



 
 

 



 
 

 

 

Глава 8 

Източнославянската митология и нейният езотеричен произход 

 

Още една област на източнославянския духовен жи-
вот, в която съвсем точно се проследяват окултните 
влияния на Скитианос – това са особените възгледи на 
славяните относно висшите светове, в много отноше-
ния противоположни на онези, които ние намираме в 
различните западни митологии. За последните е 
характерен преди всичко ярко изразен политеизъм: 
наличие на цяла редица божествено-духовни Същества, 
силно отличаващи се едно от друго и притежаващи 
ясно очертани индивидуални характери. В 
източнославянските области, с изключение култа към 
Бога Перун, индивидуалните черти на който, въпреки 
всичко са си останали твърде неопределени, интерес се 
проявява не толкова към отделни Богове, колкото към 
различните пластове, или слоеве, образуващи общата 
структура на Духовния свят. 
Рудолф Щайнер подробно описва тези особени пред-

стави на източните славяни за висшите светове в лек-
цията от 6.VІ.1910 г.128 и различава пет основни свръх-
сетивни плана, или светове, които от гледна точка на 
духовнонаучната терминология съответстват на: света 
Буди (света на Провидението, или света на първообра-
зите), Висшия Девакан (Небесния свят), Низшия Дева-
кан, астралния свят и света на стихийните същества на 
природата. Именно тези пет Духовни светове са предс-
тавлявали за древния славянин свръхсетивната основа, 
причината на целия видим Космос. 
Най-висшия от тях той почитал като свят на Небес-

ния Отец. В този свят изначално пребивават всичките 
първообрази на видимия и невидимите светове. Като 
своеобразни „зърна на живота” се пренасят те след това в 
разположената по-ниско област на Висшия Девакан. 
„Като живи зародишни зърна пребивават тук първообразите, 
готови да приемат всевъзможните форми на Съществата-
мисли” – пише Рудолф Щайнер в своята книга „Теосо-
фия. Въведение в свръхсетивното познание на света и 
мисията на човека”129. 
Древните славяни са си представяли този макрокос-

мичен процес като велико оплождане от Небесния Отец 
на Духа на Земята, когото те са считали за материнско 
начало. В действителност процесът се е извършвал във 
Висшия Девакан130, а на Земята, в природния свят, е 

                                                 
128 Виж GA121, 16.VІ.1910. 
 
129 GA9, Глава „Царството на Духовете”. 
 
130 Непосредствено свързаният с нашата Земя духовен Космос се 
простира само до горната граница на Висшия Девакан. До тази област 

било възможно да се намерят неговите многобройни 
отражения. Точно те са били почитани от древните 
славяни като свещен брак на Небесния Отец и Майката-
Земя, резултат от който е било раждането на новия, 
трети свят, или Синовното начало. Този образ точно 
съответства на свръхсетивните процеси, нееднократно 
описани в Науката за Духа, а именно: внесени в сфера-
та на Висшия Девакан от още по-висшите светове, „зър-
ната на живота” получават в Низшия Девакан многооб-
разни форми, способни да породят свои отражения във 
всички низши светове включително до физическия. 
Този трети свят съдържа в себе си зародишите на още 

един, четвърти свят, който се открива в астрален план 
вече не като свят на диференцирани форми, а като об-
ласт на действие на едно индивидуално Същество, фи-
зическо изображение на което в Земния свят е видимо-
то Слънце. 
В тази връзка Рудолф Щайнер споменава също древ-

ноперсийската религия. Понеже това, което древният 
славянин инстинктивно е изживявал само във формата 
на „всеобщо, вселенско усещане”, Заратустра в резултат на 
своето Посвещение някога е съзерцавал „лице в лице” 
като велика астрална аура на Слънцето, като Аура Маз-
дао131. 
Според религиозните представи на древните славяни, 

висшето Слънчево Същество постоянно сътворявало, 
поддържало и пробуждало към живот цялото многооб-
разие на етерните Духове на природния свят. Поради 
това последният от възприеманите от тях свръхсетивни 
светове (петият, броено отгоре) Рудолф Щайнер харак-
теризира по следния начин: „Във всички природни сили и 
творения източноевропейският човек възприема лежащия в 
тяхната основа Духовен свят. Обаче ние трябва да си го предс-
тавяме в съвсем други оттенъци на усещане, може би по-
свързан с природните същества, природните факти и при-
родните творения”132. 
Накрая Рудолф Щайнер посочва също и това, че пър-

вият и най-висш от изброените светове (светът на пър-

                                                                                  
също се издига след своята смърт обикновеният човек, не постигнал 
Посвещение на Земята. Поради тази причина в своите книги „Теосо-
фия. Въведение в свръхсетивното познание на света и мисията на 
човека” (GA9) и „Въведение в Тайната Наука” (GA13) Рудолф 
Щайнер описва Духовните светове само до тази граница. 
 
131 За това, че висшият Дух на Слънцето се е откривал на Заратустра 
в своята астрална аура, виж GA123, 12.ІХ.1910. 
 
132 GA121, 16.VІ.1910. 
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вообразите) е онази област на духовния Космос, силите 
на която, задържани, насъбрани от човека по пътя на 
съвременното Посвещение, му позволяват в пълно съз-
нание да навлезе в света на имагинациите. В наше вре-
ме това е възможно посредством интензивно духовно 
ученичество. Обаче в Шестата културна епоха, която 
ще носи ясновидски характер, цялото човечество ще 
получи достъп до имагинативното съзнание чрез про-
буждане в човешкото същество на неговия пети прин-
цип, Манаса, или Духа-Себе, откриващ достъп до съз-
нателното ясновидство133. 
От тази гледна точка изброените пет свята са онези 

свръхсетивно-космични сфери, от които се стичат си-
лите, непрестанно образуващи петте основни члена на 
човека: физическото тяло, етерното тяло, астралното 
тяло, „аза” и Духа-Себе (Висшия „аз”). 
Тук, обаче, възниква съществен въпрос: откъде е мог-

ло да дойде у източноевропейския народ такова 
дълбоко знание за структурата на целия духовен Кос-
мос, така удивително съответстващо на данните на 
съвременната Наука за Духа? Естественият отговор на 
него е представата за някакъв човек, който чрез своята 
собствена духовна опитност узнава основните особе-
ности на всичките пет свята, а след това в определена 
образно-имагинативна форма полага знанието за тях в 
душевно-духовните подоснови на народа. При това в 
никакъв случай не може да става дума за обикновен  
 

                                                 
133 GA119, 26.ІІІ.1910. Рудолф Щайнер нееднократно говори за това, 
че постепенното пробуждане у хората на новите ясновидски способ-
ности, което ще започне от ХХ в., по-нататък ще се развива в про-
дължение на близките 2500–3000 години, т.е. приблизително до 
средата на Шестата културна епоха. (Виж също GA118, 13.ІІІ.1910; 
GA131, 14.Х.1911). 

човек или за човек, притежаващ само способностите на 
атавистичното ясновиждане. Защото работата тук се 
отнася до познание на цяла редица възходящи светове, 
достигащо такива висоти, до които душата на обикно-
вения човек не се издига даже и в своето посмъртно 
битие. 
Само Посветени, издигнали се в своето развитие на 

степен, която в Древния Изток е прието да се нарича 
„степен на Бодисатва”, притежават способност да обх-
ванат със собственото си познание всичките пет свята. 
„Докато човекът прекарва своя живот в световете, простиращи 
се от физическия до Деваканичния план, обикновеното същест-
во на Бодисатвата се издига до плана Буди, който ние в Европа 
наричаме свят на Провидението”134. Точно такова отноше-
ние към висшите светове от най-древни времена е при-
тежавал Скитианос, степента на вътрешно развитие на 
когото Рудолф Щайнер нееднократно е характеризирал 
като съответстваща на източните представи за Бодисат-
ва, а в определен смисъл даже като по-висока135. 
Поради това, че Скитианос е единственият от велики-

те Посветени, който е вземал непосредствено участие 
във възникването и формирането на източните славяни, 
то, следователно, на него са и задължени те в езотери-
чен смисъл за тази духовна опитност, която стои зад 
смътните душевни изживявания на петте свръхсетивни 
свята. 

                                                 
134 GA116, 25.Х.1909. 
 
135 Рудолф Щайнер е казвал във връзка с това: „Когато ние произнасяме 
имената на Скитианос, Заратустра и Буда, ние говорим за въплъщения на Бодисат-
ви”. В същата лекция той нарича Скитианос „един от най-висшите Посветени 
на Земята” (виж GA113, 31.VІІІ.1909). 



 
 

 

 

Глава 9 

Легендата за апостол Андрей и източнославянското 
прахристиянство 

 

Особено значение за целия процес на християнизация 
на Рус в Х столетие има най-древното сказание за 
странстванията и проповедите по нейната бъдеща тери-
тория – от Киев до Новгород – на апостол Андрей. Най-
ранната руска хроника „Повест за изминалите години” 
описва, как по пътя за Рим апостол Андрей със своите 
ученици преминава на кораб от черноморското крайб-
режие на Мала Азия в Западен Крим, а оттам се издига 
нагоре по Днепър до мястото на основаването на бъде-
щия Киев. Тук той обявил на своите ученици, че някога 
на тези хълмове ще бъде построен голям град с мно-
жество Църкви. След това, благославяйки това място и 
издигайки на най-високия хълм кръст, апостол Андрей 
се отправил по-нататък на север и, след като достигнал 
Новгород, тръгнал обратно на юг в посока към Рим. 
От външноисторическа гледна точка надали можем 

да си представим, че апостол Андрей действително е 
стигнал до самия Новгород и даже до Киев, както за 
това разказва руското сказание. Обаче като израз на по-
висока духовна реалност тези имагинативни образи са 
изпълнени с дълбок вътрешен смисъл. Те не само по-
сочват това, че малки общини на християните са съ-
ществували на територията на Рус още преди нейното 
покръстване от княз Владимир в 988 г.136 и даже изоб-

                                                 
136 В определен смисъл тук може да се говори за непрекъсната 
християнска традиция от апостолски времена, особено в южните 
области на бъдещата Рус. Така, цяла редица раннохристиянски 
писатели от ІV-V столетия – Евсевий Кесарийски (ІV в.), Епитаний 
Кипърски (ІV в.), Евхерий Лионски (V в.) – посочват проповедната 
дейност на апостол Андрей сред скитите в Северното Причерноморие 
и тяхното обръщане в Християнство. А това означава, че в Скития 
вече в първите столетия сл.Хр. са съществували християнски общи-
ни. Аналогични свидетелства привеждат и други раннохристиянски 
автори: Тертулиан (ІІІ в.), Атанасий Александрийски (ІV в.), Йероним 
(V в.). 
В ІІІ столетие скитската държава завладяват готите, които, частично 
възприемайки културата на скитите, чрез тях за пръв път се докосват 
до Християнството. Християнизацията на готите достига след това 
своята кулминация в ІV в. благодарение на дейността на юг в сегаш-
ната Русия на знаменития епископ на готите Вулфила (310–383), 
който е действителен християнски Посветен. Той също за пръв път е 
превел Библията на готски език. При това Християнството на Вулфи-
ла, за разлика от последното, най-ново църковно Християнство на 
Рим и Византия, е носило много по-спиритуален характер. В V в. 
обитаващите територията на бъдещата Рус готски племена са били 
отчасти завладени, а отчасти изтикани на запад от дошлите от изток 
хуни (445–453), водени от Атила. Обаче, въпреки това, някои – макар 
и твърде малобройни – християнски общини все пак са могли да се 
съхранят на територията на Рус чак до VІ в., когато там постепенно са 
започнали да се разпространяват дошлите от областта на Припятската 
низина славянски племена. Премествайки се подир германските 

що до пристигането в тези области на славянските пле-
мена, но преди всичко свидетелстват за особеното зна-
чение за източните славяни именно на това духовно 
направление, което в кръга на дванайсетте най-близки 
ученици на Христос Исус е представял апостол Андрей. 
Според Евангелието от Йоан (Глава 1), бъдещият 

апостол Андрей е бил един от най-близките и най-
напреднали в развитието ученици на Йоан Кръсти-
тел137. Той лично е присъствал при Кръщението в река-
та Йордан на неговия Учител Исус от Назарет. Обаче 
съизживяната от него по този начин най-дълбока Мис-
терия на въплъщението на висшето Божествено Същес-
тво в обвивките на Земен човек в този момент само в 
най-незначителна степен е могла да бъде обхваната от 
неговото дневно138 съзнание. Едва на следващия ден, 
когато душевните сили на апостол Андрей, преминали 
предишния ден през най-дълбоко потресение, в някаква 
степен отново намерили вътрешното равновесие, Йоан 
Кръстител успява да породи в своя ученик също и поз-
нание за Събитието (т.е. въплъщаването при Кръщени-
ето на Исус от Назарет на Христос в телесните обвивки 
                                                                                  
племена от Азия в Европа, славянските племена отначало са се наста-
нявали в областта на Припятската низина, откъдето в VІ в. са се 
разпространили по всички направления, включвайки бъдещата тери-
тория на Рус. 
По такъв начин, първата среща на славяните с Християнството е 
станала именно чрез тези малко на брой съхранили се на юг в бъде-
щата Рус готски общини (възможно е също, спасявайки се от хуните, 
част от тях да се е преместила не само на запад, но и на север). В 
следващите столетия тези общини фактически са били единствените 
носители на Християнството сред окръжилото ги езическо славянско 
население. Понеже първите опити за християнизиране на Рус от 
страна на Византия са били предприети едва в ІХ в., и през онова 
време не са се увенчали с успех. След покръстването на Рус от княз 
Владимир в Х в., споменатите неголеми общини, пазещи импулсите 
на първоначалното Християнство, още няколко столетия са продъл-
жили да съществуват наред с официалната Църква. Възможно е с тях 
да са били свързани и дошлите в Киев ирландски монаси, които са 
останали в града до неговото разрушаване от татаро-монголите 
(1240), след което през Регенсбург са се завърнали в Ирландия (виж 
D. Tschižewskij. Zwischen Ost und West: Russische Geistesgeschichte. 
Bd. 2: 18; 20. Jahrhundert. Hamburg 1961). С други думи, едва с идва-
нето на татаро-монголите това спиритуално течение на Християнст-
вото в Източна Европа окончателно е прекратило своето съществува-
не, а неговите остатъци напълно са се разтворили в общата църковна 
организация. 
 
137 За по-интимното, езотерично обучение на най-напредналите в 
развитието ученици на Йоан Кръстител, първи сред които е бил 
апостол Андрей, виж GA124, 6.ХІІ.1910. 
 
138 Бел. пр.: т.е. по време на будност. 
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на Исус от Назарет. Бел. пр.), свидетел на което се е 
оказал Андрей. 
Както беше вече подробно изложено в друга работа 

на автора139, душевната сила, която Йоан Кръстител се 
е стремил да пробуди в своите ученици, за да ги напра-
ви способни да познаят Христос на Земята, е била си-
лата на съвестта. Именно нея – като висш орган за 
познание на Съществото Христос – Йоан Кръстител е 
успял до такава степен да развие в своя най-близък 
ученик, че на следващия ден след съизживяването от 
него на Кръщението му се е открило и познанието за 
неговото действително значение. «На следния ден Йоан 
пак стоеше с двама от учениците си. И като съгледа Исуса, 
когато минаваше, каза: „Ето Божия Агнец!”. И двамата уче-
ници го чуха да говори така и отидоха подир Исус»140. „Еди-
ният от двамата, като чуха от Йоана за Него и Го последваха, 
беше Андрей, брат на Симона Петра”141. От това евангелско 
описание ние разбираме, че словата на Йоан Кръстител 
сякаш пробуждат душата на Андрей от някакъв сън и тя 
се оказва в състояние с вътрешните сили на съвестта да 
познае вчовечилия се Бог и да тръгне след Него. В този 
смисъл апостол Андрей става първият новозаветен пос-
ледовател на Христос Исус на Земята и едновременно 
първият представител на импулса на съвестта в кръга 
на Апостолите. 
В Рус апостол Андрей от самото начало е получил 

името „Първозванни”. А в специалното отношение към 
него като към първи последовател на Христос се е про-
явило пророческото предусещане на духовните съдби 
на източнославянските народи, които – както това ще 
бъде посочено по-нататък – в цяла редица исторически 
ситуации безропотно са следвали Христос по пътя на 
носенето на кръста, т.е. на Кармата на цялото човечест-
во. Освен това, почитането именно на този апостол (той 
е бил считан за покровител на цяла Рус) редом с най-
любимите светии: пророк Илия, Йоан Кръстител и Йо-
ан Евангелист – е било свързано с предразположението 
на източните славяни към развитие на импулса на съ-
вестта, благодарение на което у тях е възникнала осо-
бената вътрешна склонност именно към онези личности 
от Новия Завет, в които този импулс като орган на въз-
приятието и познанието на Христовото Същество вече 
след Неговото въплъщение в обвивките на Исус от На-
зарет се е проявявал с най-голяма сила и отчетливост. 
Точно такъв е бил апостол Андрей. „Чули от него тези 

слова, двамата ученици тръгнали след Исус” – гласи Еван-
гелието – „а Исус, обръщайки се и виждайки ги вървящи, им 
казва: Какво търсите? Те Му казали: Равви – което значи 
„Учителю” – къде живееш? Казва им: Дойдете и ще видите. 
Те дойдоха и видяха, къде живее Той, и прекараха при Него 
този ден”142. В езотеричен смисъл приведеният диалог 
означава, че в този момент самият Христос Исус им е 
разкрил тайната на своето въплъщение и на започналия 
за Него след Кръщението живот във физическото тяло 
на Исус от Назарет. Едва след това Андрей разбира 
самата същност на Мистерията, извършена в реката 
                                                 
139 S. O. Prokofieff. Ewige Individualität. 
 
140 Ев. Йоан 1: 35-37. 
 
141 Ев. Йоан 1: 40. 
 
142 Ев. Йоан 1: 37-39. Превод от немския превод на Е. Бок. 

Йордан в момента на Кръщението на Исус. Сега той е 
можел да дойде при своя брат Симон Петър и с цялата 
пълнота на постигнатото познание да му каже: «Ние 
намерихме Месията (което значи Христос)»143. 
Така апостол Андрей става първият, след Йоан Кръс-

тител, свидетел и вестител на дошлия на Земята Хрис-
тос. Поради това в кръга на дванайсетте апостоли 
именно той, някога най-интимният ученик на Йоан 
Кръстител, става главният пазител на тайната на Бого-
явлението, великата тайна на вчовечаване на самия Бог. 
И в това е още едно от обясненията на дълбоката връзка 
и вътрешното родство, което хората от Изтока на Евро-
па винаги са чувствали към апостол Андрей. Така от 
най-първите години на Християнството в Рус особено 
значение в духовния живот на народа е получил праз-
никът Богоявление, станал скоро след това вторият по 
значение след Пасха и е играл за източния славянин 
много по-голяма роля, отколкото, например, Рождест-
во. 
Изключителното място, което празникът Богоявление 

в продължение на столетия е заемал в духовния живот 
на източнославянските народи, е било свързано също с 
дълбокото вътрешно предчувствие на най-важното 
значение, което в Шестата, Славянската епоха ще при-
добият за цялото човечество онези духовни процеси, 
първообраз на всемирноисторическия израз на които е 
било на Земята Кръщението на Исус в реката Йордан. 
Рудолф Щайнер съобщава за това следното: „Великата 
жертва на Исус от Назарет се състои в това, че той замени своя 
„аз” с „Аза” на Втория Логос [Сина]. Тази жертва е била обус-
ловена от съвсем особени причини. Само когато настъпи Шес-
тата културна епоха, постепенно ще бъде подготвена възмож-
ността за това, тялото на човека, започвайки още от детството, 
да може да бъде толкова развито, че да възприеме в себе си 
Импулса на Христос”144. С други думи, това, което един 
път „в поврата на времената” се е осъществило макрокос-
мично, като едновременно и мистически, и исторически 
факт, в Шестата епоха ще става повсеместно по микро-
космичен начин, и способни за това ще се окажат всич-
ки онези хора, които от детството си са подготвени за 
такова вътрешно преобразяване от напълно новия со-
циален ред, който ще се разпространи към това време 
по цялата Земя (той е описан в Глава 13 и Глава 14). 
В своите лекции Рудолф Щайнер нееднократно е го-

ворил за това, че значителен прогрес по пътя за оконча-
телното преодоляване от човечеството на материализма 
ще се осъществи само благодарение на разпростране-
нието в най-широките кръгове на духовнонаучното 
разбиране не само на събитието Рождество, т.е. Земно-
то раждане на човека Исус от Назарет, а преди всичко 
Мистерията на Кръщението като свръхсетивно ражда-
не в Исус от Назарет на космичното Същество Христос. 
                                                 
143 Ев. Йоан 1: 41. 
 
144 Лекцията от 30.ХІІ.1904 г. е публикувана в тримесечника „Bei-
träge zur Rudolf Steiner Gesamtausgabe”, Nr. 60, 1977. 
Приведените думи на Рудолф Щайнер хвърлят светлина и върху 
духовните перспективи на основаната от него Валдорфска педагоги-
ка, една от задачите на която се състои в подготвяне на хората още от 
детството за описаното изживяване като най-важно изживяване на 
Шестата културна епоха. Поради това Рудолф Щайнер е сравнявал 
духовната същност на тази педагогика с тайнството на Кръщението. 
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„Тогава ще дойде правилното разбиране на словата: Слънчево-
то Същество Христос слезе на Земята. Понеже ние отново 
трябва да стигнем до това свръхсетивно разбиране на Христос. 
Ние трябва, независимо от най-сърдечното почитане, което 
искаме да запазим към празника Рождество на Исус, към това, 
което е станал този празник, отново да се научим да насочваме 
нашето чувство (Sinn) към другото, свръхземното раждане, 
извършило се чрез Йоановото Кръщение в реката Йордан”145. 
Именно към такова чисто спиритуално разбиране на 

„свръхсетивното”, т.е. свръхсетивното събитие на раж-
дането на Бога в човека, особено са възприемчиви ду-
шите на източнославянските народи146. Рудолф Щайнер 
говори за тази възприемчивост като за пример посочва 
руския религиозен философ Владимир Соловьов. За 
Соловьов „...всичко е пронизано от Христос, даже всяко от-
делно човешко деяние, се извършва с въздействието на Импул-
са на Христос върху целия човек чак до неговите мускули”147. 
Разбира се, онова, което е мислил Владимир Соловьов, 
нито в древността, нито по-късно по никакъв начин не е 
могъл съзнателно да го мисли обикновеният руски се-
лянин, в когото, обаче, напълвайки цялата му душа, в 
цялата си пълнота е живяло онова, за което ни говорят 
гореприведените слова. А Импулсът на Христос, в сво-
ето действие проникващ „чак до мускулите” – точно това 
е Мистерията на Кръщението, тайната на действието на 
Бога в човека, живееща в източнославянските народи 
като пророческо предчувствие на нейното пълно и пов-
семестно осъществяване в Шестата културна епоха. 
Най-близкият ученик на Йоан Кръстител и първият 

апостол на Христос Исус, светият Андрей, като никой 
друг в кръга на дванайсетте, изразява описаната по-горе 
душевна нагласа. В него за пръв път Импулсът на 
Христос започва да действа „чак до мускулите” и поради 
това той първи тръгва след Месията148, при това от 
пълна вътрешна свобода, подбуждан само от любовта 
към въплътилото се Божествено Същество, пламнала в 
неговото сърце благодарение на познанието на космич-
но-земната тайна на Христос Исус посредством импул-
са на съвестта. Това е тайната на онази жертва на лю-
бовта, която трябваше да принесе Богът, за да съедини 
своята небесна съдба с човечеството на Земята. 
В това се състои също и дълбоката разлика на апос-

тол Андрей от неговия брат, апостол Петър, който за 
изпълнение на Земната мисия е трябвало да получи 
указание (заповед) от Христос Исус: „Ти върви след Ме-
не”149. А Андрей следва Месията от свободни вътрешни 
подбуди, произтичащи от действителното разбиране на 
словата, казани му от Йоан Кръстител: „Ето Божия Аг-
нец!”150; а Петър следва указанието (заповедта) отвън. 
В тази разлика, всъщност, се проявява целият харак-

                                                 
145 GA209, 25.12.1921. 
 
146 S. O. Prokofieff. Ewige Individualität. Anh. ІV. 
 
147 GA185, 2.ХІ.1918. 
 
148 Ев. Йоан 1: 37. 
 
149 Ев. Йоан 21: 22. 
 
150 Ев. Йоан 1: 36. 

тер на последващото приемане на Християнството от 
Запада и от Изтока на Европа. На Запад (както и в 
Средна Европа) Християнството е било разпространено 
чрез мисионерската дейност на пътуващи проповедни-
ци и чрез завоевания. На Изток то, напротив, е било 
прието от самите вътрешни подбуди на душата, с неу-
толима с нищо друго духовна жажда, с най-дълбока 
потребност да намери в света смисъла и целта на собст-
веното си съществуване, с други думи – с истинския 
„дух на Граала”. 
Нещо подобно, макар и в напълно друга душевна 

форма, е станало още в Ирландия, откъдето Християнс-
твото първоначално се е разпространявало не в резул-
тат на външна проповедническа дейност, а от свръхсе-
тивното съзерцаване на Мистерията на Голгота в Хи-
бернийските Мистерии. По-късно, обаче, този поток е 
бил почти напълно изтикан, изместен от дошлото от юг 
латинизирано Християнство. 
В своята книга „Произходът на Русия”, в Глава „Ан-

дрей – първоапостолът на Русия”, Херман фон Скерст 
насочва вниманието върху важния факт, че в Евангели-
ето от Йоан за апостол Андрей се говори три пъти, при 
това всяко от тези споменавания има специално отно-
шение към характера на приемането и разпространява-
нето в Рус на Християнството151. 
Първото указание към апостол Андрей, когато той от 

ученик на Йоан Кръстител става и ученик на Христос 
Исус, ние вече разгледахме по-горе. За втори път апос-
тол Андрей е споменат като участник в чудото с нах-
ранването на пет хиляди човека152. 
Тази сцена, според духовнонаучните изследвания на 

Рудолф Щайнер, е ясновидско изживяване от апостоли-
те в астралния свят на пророческия образ на нахранва-
нето благодарение на Импулса на Христос на онези 
човешки души, които ще станат негови служители в 
Петата следатлантска културна епоха153. Това свръхсе-
тивно изживяване според Земното време става вече 
след мъченическата кончина на Йоан Кръстител154. 
Свободен от своята физическа обвивка, той сега духов-
но присъства в кръга на дванайсетте като своеобразна 
тяхна висша Групова душа155. Естествено, въздействие-
то на неговата ентелехия156 се възприема от апостолите 
по различен начин, в зависимост от едни или други 
особености на духовното устройство и възприемчи-
востта на свръхсетивните явления на всеки от тях. 
Обаче най-голямо сходство с ентелехията на Йоан 

Кръстител чувства онзи от дванайсетте, който още 
приживе на Кръстителя е бил негов най-близък и най-
напреднал ученик. Поради това, когато под влияние на 

                                                 
151 H. von Skerst. Ursprung Russlands. Stuttgart 1961. 
 
152 Ев. Йоан 6. 
 {Бел. пр.: Разяснението на древните езикови изрази „пет хиляди”, „пет 
хляба”, „две риби” и др. виж в GA123, 10.ІХ.1910}. 
 
153 Виж GA123, 10.ІХ.1910. 
 
154 Виж Ев. Матей 14: 1-12; Ев. Марко 6: 14-30; Ев. Лука 9: 7-9. Бел. 
пр. 
 
155 GA139, 20.ІХ.1912. 
 
156 Бел пр.: нематериална същност. 
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непосредствената близост на Христос Исус съзнанието 
на всичките дванайсет апостоли временно се премества 
в най-близкия до Земята свръхсетивен свят (на астрален 
план), то именно душата на апостол Андрей веднага 
намира ентелехията на своя бивш наставник, преминал 
до това време в Духовните светове под влияние на Им-
пулса на Христос през могъща духовна метаморфоза. В 
Евангелието от Йоан ние четем: «Един от учениците Му, 
Андрей, брат на Симона Петра, Му каза: „Тук има едно мом-
ченце, у което се намират пет ечемичени хляба и две ри-
би...”»157. 
В своята книга „Илия” Рудолф Майер за пръв път е 

посочил това, че в тази свръхсетивна сцена в имагина-
тивния образ „на момчето”, съхраняващо на астрален 
план „пет ечемичени хляба и две риби”, на апостолите се 
явява напълно преобразената ентелехия на най-древна 
индивидуалност на човечеството, която е била в своето 
последно въплъщение на Земята Йоан Кръстител158. И 
сега, пребивавайки вече в Духовния свят, тя, чрез своя 
Земен ученик, Андрей, отваря на дванайсетте достъп до 
онези духовни субстанции, които, след пронизването 
им от Импулса на Христос, трябва да бъдат предадени 
на душите на хората, чиято задача в Петата културна 
епоха ще бъде да служат и помагат на развиващото се 
Християнство в Земния свят, с други думи, да подгот-
вят спиритуалното Християнство на Шестата културна 
епоха. Рудолф Майер посочва тайната на подателя на 
петте хляба и двете риби [т.е. силите на седемте светли 
(дневни. Бел. пр.) съзвездия на Зодиака от Овен до Вез-
ни] в следните слова: „Великият подготвител на пътя 
[Йоан Кръстител] започва сега да присъства в кръга на 
учениците в образа на изпълнен със силите на младост-
та покровител – „момчето”, както той (Андрей) го нари-
ча. Какво е станало? 
Илия-Йоан е онази зряла душа, която с пълно знание 

е носила вината на състарилото се човечество, преми-
нала е през Портата на смъртта и сега може да изживее 
благодатта на новите сили на детството в Духовните 
царства. В него се разкрива тайната на това, как безг-
решната сила на небесния Адам може да обнови чо-
вешкото същество. Отсега той действа, служейки на 
мировите сили на младостта”159. 

                                                 
157 Ев. Йоан 6: 8-9. 
 
158 Бел. пр.: В своите духовнонаучни изследвания Рудолф Щайнер 
проследява част от инкарнационната верига или последователните 
въплъщения на индивидуалността, живяла като личността Йоан 
Кръстител. Тази индивидуалност е живяла на физическия план като 
личностите: ...; Финехас {„И Аароновият син Елеазар взе за жена една от 
Футииловите дъщери, която му роди син Финехас” (Изход 6: 25)}; Илия; Йоан 
Кръстител (виж също Ев. Матей 17: 12-13); художникът Рафаело; 
Новалис; ... (виж GA265, стр. 427). Новалис (псевдоним, име Frie-
drich von Hardenberg, пълно име Georg Friedrich Philipp Freiherr von 
Hardenberg, 1772–1801) е юрист, философ и поет, един от най-
крупните представители на немския романтизъм. 
 В своите духовнонаучни изследвания, представени в шестте цикъ-
ла от лекции “Езотерично разглеждане на кармичните връзки” 
(GA235–GA240), Рудолф Щайнер проследява реинкарнационните 
вериги на голям брой забележителни исторически личности като 
Аристотел, Сократ, Александър Велики, Тацит, Нерон, Плиний, 
Овидий, Новалис, Бейкън, Волтер, Хамерлинг, Емерсон, Стринтберг, 
Гьоте, Маркс, Енгелс, Ницше и др. 
 
159 R. Meyer. Elias. Stuttgart 1964, Kap. „Elias-Johannes und der 
Jüngerkreis”. 

Свръхсетивното участие на ентелехията на Йоан-
Илия в сцената на нахранването на петте хиляди човека 
е още една от причините, поради които именно фигура-
та на Кръстителя винаги е била толкова обичана в Рус. 
Зад този образ смътно е бил предчувстван тайнственият 
смисъл на неговата по-нататъшна метаморфоза, негово-
то посмъртно съединяване с неизтощимия източник на 
космичните сили на детството и вечната младост, в 
лоното на които лежат всички възможности на бъдеще-
то, и на първо място онези, с които е свързана основна-
та мисия на източните славяни в развитието на човечес-
твото. 
Накрая, третото споменаване на апостол Андрей в 

Евангелието от Йоан ние намираме в Глава 12. В нея се 
описва, как елините, дошли в Йерусалим на празника 
Пасха, са пожелали „да видят Исуса”160. Те се обърнали 
отначало към Филип, който обаче не посмял сам да 
попита Учителя, а разказал за тяхната молба на Андрей, 
и едва след това двамата ученици се решили да попитат 
за това Христос Исус. И се случило нещо странно. Изс-
лушвайки учениците, Христос Исус произнесъл слова, 
в отговор на които се чува „глас от небето”161, прозвучал 
„за народа”162, след което Той обявил, с каква смърт Му 
е предназначено да умре163. 
В друга своя работа164 авторът вече е посочил това, че 

в прозвучалия в тази сцена „глас от небето” може ясно да 
се различи откровението на онова мощно ангелско Съ-
щество, което в древността е било Дух-ръководител на 
древногръцкия народ (оттук и появата на елините), а 
след залеза на неговата култура се е издигнало на сте-
пен Дух на Времето. В този си нов ранг то се е развива-
ло по-нататък толкова успешно, че към момента на 
Кръщението в реката Йордан пред него се е открила 
възможността да се издигне още по-високо, на степен 
Дух на Формата (Ексузиай). Обаче в името на по-
нататъшната помощ на човечеството този Архай при-
нася жертва, отказвайки се от по-нататъшно издигане и 
ставайки от времето на Кръщението на Исус за всички 
следващи времена ръководещ Дух на екзотеричното 
Християнство165. 
По такъв начин, в приведената евангелска сцена ние 

виждаме, от една страна, посочване към групата жела-
ещи на говорят с Исус гърци, т.е. принадлежащи към 
народа, ръководен някога в миналото от споменатото 
по-горе йерархично Същество. Тяхната молба, обаче, 
може да бъде предадена на Христос Исус само чрез 
посредничеството на апостол Андрей, който се предс-
тавя тук като своеобразно свързващо звено между Него 
и представителите на гръцката култура. Установяване-
то на връзката поражда от духовните висоти открове-
ние на Съществото Архай, покровителя на екзотерич-

                                                 
160 Ев. Йоан 12: 21. 
 
161 Ев. Йоан 12: 28. 
 
162 Ев. Йоан 12: 30. 
 
163 Ев. Йоан 12: 31-33. 
 
164 Виж S. O. Prokofieff. Ewige Individualität. Kap. 2, und besonders 
Anm. 59. 
 
165 Виж GA121, 12.VІ.1910-І. 



 
Глава 9. Легендата за апостол Андрей и източнославянското прахристиянство 

__________________________________________________________________________________________________ 
 
 

  
51

ното Християнство, чийто глас звучи за целия „народ”, 
т.е. възприема се едновременно от голям брой хора без 
предварителна езотерична подготовка. Поради това 
може да се каже, че в тази сцена самото откровение от 
висшите светове се осъществява екзотерично – т.е. за 
всички. А това означава, че апостол Андрей действа тук 
като посредник не само между гърците и Христос Исус, 
но също до някаква степен и между Духа-ръководител 
на екзотеричното Християнство и чуващите неговия 
„глас” народни маси. Понеже, както става ясно, именно 
Андрей със своя въпрос, зададен на Христос Исус по 
молба на елините, поражда духовната ситуация, в която 
Христос Исус със своя отговор подбужда Ръководещия 
Дух на екзотеричното Християнство да изпрати откро-
вение на целия събрал се на празника народ. «Исус в 
отговор рече: „Този глас не дойде заради Мене, но заради 
вас”»166. 
Като цяло в тази сцена ние имаме работа с определен 

духовно-физически процес, който доста по-късно в 
съвсем друг образ и историческо обкръжение се е осъ-
ществил на Земята като идване в Рус на християнския 
импулс в неговата екзотерично-църковна форма, в коя-
то той е съществувал във Византия, т.е., изразявайки се 
със словата на древноруския летопис, „у гърците”. В са-
мия този исторически факт се вижда участието на съ-
щите основни компоненти: съхранените във Византия 
последни елементи на гръцкия език и култура в съчета-
ние с дейността на Ръководещия Дух на екзотеричното 
Християнство. 
Посредник във всичките тези събития в съзнанието 

на източните славяни е можел да бъде само първоапос-
толът на цяла Рус свети Андрей, със своето легендарно 
появяване на руската земя пророчески предопределил 
приемането от източнославянските племена на екзоте-
ричното Християнство именно в гръко-византийска 
форма. 

 
Сега на нас ни става ясно, защо тъкмо свети Андрей 

Първозванни в продължение на векове е почитан в ка-
чеството на първоапостол и покровител на източносла-
вянските народи. Дълбоко вярното усещане на древни-
те славяни, че именно този апостол принадлежи към 
тяхната култура, се потвърждава от трите разгледани 
сцени от Евангелието от Йоан, в които неговото учас-
тие е решаващо. В първата той се появява като най-
близкия ученик на Йоан Кръстител, дълбоко познал 
Мистерията на Кръщението на Исус в реката Йордан, 
тайната на свръхсетивното раждане на Бога в човека, 
която ще стане главно изживяване на хората в Шестата 
културна епоха. Втората сцена разказва за важната пос-
редническа дейност на апостол Андрей в подготовката 
във висшите светове на онези човешки души, които, 
въплъщавайки се след това на Земята в Петата културна  
 

                                                 
166 Ев. Йоан 12: 30. 

епоха, трябва да положат основите на бъдещото спири-
туално Християнство на Шестата епоха. И, накрая, 
характерът на участието на апостол Андрей в третата от 
разгледаните от нас евангелски сцени пророчески пред-
вижда историята на приемане в Рус на Християнството 
в неговата екзотерична гръко-византийска форма. 
Обаче образите на легендата за странстването на 

апостол Андрей по просторите на бъдещата Рус – от 
Крим и северното крайбрежие на Черно море (бивша 
Скития) до Киев, а после на север, към Новгород – имат 
и още едно, езотерично, значение. То ще ни стане раз-
бираемо, ако ние вземем под внимание, че в средата на 
ІV в. мощите на свети Андрей са били по висше внуше-
ние пренесени от гръцкия монах на име Регулус (или 
Руле) в Шотландия (т.е. в страната, разположена в съ-
седство с Ирландия), в резултат на което този апостол 
започнали да го почитат и там, както и в Рус, като пок-
ровител на цялата страна. По такъв начин, апостол Ан-
дрей се е оказал свързан както със северозападните 
области на Европа, така и със Северното Причерномо-
рие, включително до Киев, т.е. с територията, която 
някога са населявали скитските племена (според една 
от раннохристиянските традиции, апостол Андрей е 
бил считан също апостол на скитите167). А неговото по-
нататъшно легендарно придвижване на север, включи-
телно до Новгород, го е довело в области, още пазещи в 
своята свръхсетивна аура възпоминанията за дейността 
в тези краища на най-важния Център на Мистерията на 
тротите. 
Всичките тези местности, както подробно е посочено 

в предходните глави, са имали специална връзка с 
дейността на Скитианос, главната задача на когото в 
онова време е създаването на територията на Европа на 
духовни условия за изпълнение на възложената й от 
Мировото Ръководство бъдеща спиритуална задача. 
От казаното следва, че в кръга на дванайсетте апос-

толи именно Андрей – проповядвал Евангелието в пър-
вото християнско столетие сред скитските племена и 
положил с това основите за съединяване на Християнс-
твото с най-древната атлантска Тао-мъдрост, пазители 
на която на Юго-Изток в Европа са били скитите в ре-
зултат от дейността в тяхната среда на Скитианос – се е 
намирал с този велик Посветен в особено близки отно-
шения. 
Възможно е в някои от своите минали въплъщения 

апостол Андрей също да е бил ученик на Скитианос. 
Във всеки случай, за съществуването на тази връзка 
вече в най-първите християнски столетия указват, нап-
ример, следните загадъчни слова на свети Йероним 
(умрял в 420 г.): „Тао на скитите пламти с огъня на 
вярата”168. А поради тази причина апостол Андрей в 
древността понякога е изобразяван с кръст във формата 
на Тао в ръцете. 

                                                 
167 Виж S. O. Prokofieff. Ewige Individualität. Във връзка с това е 
забележителен и фактът, че по-късно гърците са наричали скити 
(буквално „Голяма Скития”) също и всички славянски племена, живе-
ещи на север от Черно море. 
 
168 Herman von Skerst. Ursprung Russlands. Stuttgart 1961. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Глава 10 

   Духовните първоизточници на храмовата архитектура на 
Древна Рус 

 

На всеки непредубеден изследовател му прави впе-
чатление, че най-оригинална и неповторима в древно-
руското изкуство е храмовата архитектура169. Ансамбъ-
лът на руския манастир, обкръжен от много здрави 
стени със сияещо зад тях множество златни куполи, са 
уникално явление в световната храмова архитектура. 
Обаче за настоящото изследване по-добре е да вземем 

като пример не манастирски ансамбъл, а най-древното 
и най-разпространено произведение на руското храмо-
во строителство – еднокуполния храм. Най-добрите 
образци от този вид са Дмитриевския собор във Влади-
мир (1194–1197), храмът „Покров” на река Нерл (1165) 
и църквата „Св. Георги” в Юриево-Полск (1230–1234) 
(виж приложение “Окултни печати, репродукции и 
фотографии”). Те са били построени още преди татаро-
монголското нашествие и добре са се запазили до наши 
дни. 
Още самият образ на простия кръстовидно-куполен 

храм съдържа определена числова закономерност, съ-
ответстваща на петчленния човек, висш (пети) член на 
когото в Шестата културна епоха ще стане принципът 
на Духа-Себе. Неговото вътрешно помещение в план 
образува равностранен четириъгълник (квадрат), към 
който от източната страна е присъединена полукръгла 
апсида170 като пети елемент. Понякога тези апсиди са 
три (две по-малки от двете страни и една по-голяма – в 
центъра). В този случай планът на храма представя 
седемчленния човек – в онзи вид, какъвто той от най-
древни времена е изобразяван в питагорейските школи 
с две геометрични фигури: квадрат и равностранен 
триъгълник171: 

 
 
Друга, не по-малко разпространена форма, естествено 

                                                 
169 Изкуството на иконописа, например, е дошло в Рус от Византия. 
Най-знаменитата икона на Владимирската Божия Майка е била в 30-
те години на ХІІ в. докарана в Киев от Константинопол, а първият от 
големите руски иконописци – Теофан Грък (ок. 1340 – след 1405), 
като за това вече свидетелства самото негово име – е роден и е изуча-
вал изкуството на иконописа във Византия. 
 
170 Сводеста ниша в стена на постройка. Бел. пр. 
 
171 Виж GA96, 28.І.1907. 

възникваща от архитектониката172 на кръстовидно-
куполната постройка, е храмът, увенчан с пет купола: с 
четири по-малки, разположени сякаш по ъглите на 
квадрата на неговата основа, и един по-голям – в цен-
търа: 

 
 
Да се спрем, обаче, на първичната форма на едноку-

полния храм. При поглед отвън поразява преди всичко 
удивителната лаконичност и изначална монументал-
ност на неговата архитектура. Фактически тялото на 
храма представлява най-проста геометрична фигура, 
куб. Тази форма (понякога само малко изтеглена наго-
ре, или, обратно, настрани) е толкова впечатляващо 
проста, че, например, ако се гледа отдалеч църквата 
„Покров Богородичен” на Нерл, стояща в обкръжение-
то на няколко дървета сред безкрайните поля, възниква 
усещането за безкрайна чистота, някаква съвсем особе-
на девственост, иска ми се да кажа „софийност”173, по-
добно на онова впечатление на висша хармоничност и 
светлоносна прозрачност, което може да направи чис-
тият и прозрачен кристал на солта или шлифованият 
във формата на правилен куб диамант. Това впечатле-
ние още се усилва, когато след кратка лятна буря с 
гръмове и мълнии на небето пламва многоцветна дъга, 
простираща се от единия край на небето до другия, 
подобна на величествена многоцветна аура, сякаш бла-
гославяйки и освещавайки разположения под нея храм. 
Тогава в душата неволно звучат словата: „Вие сте солта 
на земята...”174. 
В езотеричното Християнство образът на куба винаги 

е имал голямо окултно значение. Според Апокалипси-
са, именно във формата на идеално правилния кубичен 
кристал на солта пред ясновиждащия взор на Йоан въз-
никва Небесният Йерусалим175. 
Освен това, кристалната сол и свързаните с нея ду-

ховно-физически процеси на разтваряне са играли най-

                                                 
172 Хармонично съчетание на части в една цялост – в архитектурата, 
музиката, литературата, изкуството. Бел. пр. 
 
173 Бел. пр.: От „софия” (гр.)=„мъдрост”. Виж Глава 14. 
 
174 Ев. Матей 5: 13. 
 
175 Откровен. на Йоан 21: 16. 
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важна роля в процеса на възникване на тялото на Възк-
ресението, издигнало се в Пасхалното Утро от гроба на 
Голгота, както това подробно е описано от Рудолф 
Щайнер в осмата лекция от цикъла „От Исус до Хрис-
тос”176. Поради това кубът или кристалът на солта е 
символ както на индивидуалното (одухотворено физи-
ческо тяло), така и на всеобщато (Небесният Йеруса-
лим) Възкресение. А тъй като от самото начало главен 
християнски празник в Рус е бил празникът Пасха, или 
Възкресение Господне, то наистина е невъзможно да си 
представим архитектурно-архитектоничната форма по-
добре изразяваща същността на мистерията на Пасхал-
ното Утро, отколкото формата на куба. 
По-нататък ние намираме в Апокалипсиса посочване 

на това, че Небесният Йерусалим ще има дванайсет 
порти: „...откъм изток три порти, откъм север три порти, 
откъм юг три порти и откъм запад три порти”177. В разгле-
дания от нас тип древноруски храм това се е изразявало 
с помощта на разчленяване на всяка от неговите четири 
външни стени на три части с тънки пиластри178, или 
полуколони, в резултат на което стената е изглеждала 
сякаш състояща се от три символични „порти”, всяка от 
които е завършвала отгоре с правилен полукръг. А за 
още по-голямо усилване на приликата на външния вид 
                                                 
176 GA131, 12.Х.1911. Рудолф Щайнер подробно описва трите състо-
яния на сън: сън със съновидения, сън без съновидения и още по-
дълбок сън (в ранните лекции той го нарича „трансово състояние”), които 
съвременният Посветен може да изследва с помощта, съответно на 
имагинативния, инспиративния и интуитивния начин на познание 
(виж GA13). Имагинативното познание на първия вид сън води до 
съзерцаване на етерната панорама на изминалия Земен живот чак до 
раждането. Инспиративното познание на втория вид сън води до 
преживяване на живота в Духовния свят преди раждането, интуитив-
ното познание на третия вид сън – до съзнателно възприемане на 
своята собствена Карма и миналите Земни животи (виж GA211, 
24.ІІІ.1922). 
По-нататък Рудолф Щайнер говори за това, че човек със собствени 
сили може да се пробуди само от първия и втория видове сън; а от 
третия вид сън – за да не завърши потапянето в него със смърт – 
преди Мистерията на Голгота човека е трябвало да го изважда него-
вият Ангел-пазител, а понякога и още по-висши Йерархични Същест-
ва. След Мистерията на Голгота това е задача на Христос. Така че 
сега именно Той извежда душата от това най-дълбоко състояние на 
сън, в който тя безсъзнателно се потопява в мировата сфера на Кар-
мата. Това последно състояние Рудолф Щайнер характеризира още 
като безсъзнателно проникване на душата по чисто духовен начин 
вътре в отделните образувания на минералното царство, да речем в 
кристалите. Като пример той привежда именно куба на солта. (Пояс-
няващата рисунка силно напомня образа на обкръжения от змии 
прозрачен куб на Седмия апокалиптичен печат. Виж приложение 
“Окултни печати, репродукции и фотографии”). 
Ако съвременният Посветен, достигайки степента на интуицията, се 
окаже в състояние да се пренесе вътре в този „куб на солта”, който става 
за него духовно толкова прозрачен, както и в неговото външно про-
явление, то тогава той в пълно съзнание навлиза в мировата сфера на 
Кармата, където след Мистерията на Голгота действа Христос. Тогава 
такъв Посветен изживява в интуиции срещата с Христос в Духовния 
свят и разбира от своя собствен опит великата тайна на тялото на 
Възкресението, или тайната „на солта”: „Той [човекът] може да проникне в 
кристалното, но той не може отново да излезе от него без силата на Христос”. 
Непосредственото участие на Христос в „излизането” на човека из 
кристала, из „куба на солта”, свързано с мистериите на човешката Карма 
и наближаващото всеобщо Възкресение от мъртвите, също по удиви-
телен начин е намерило своя окултно-художествен израз във формите 
и в основния архитектоничен замисъл на еднокуполния руски храм. 
 
177 Откровен. на Йоан 21: 13. 
 
178 Бел. пр.: Правоъгълна опора, вградена в стена и леко изпъкваща 
пред нея, която има декоративна, а не конструктивна функция. 

на храма с образа на Небесния Йерусалим в горната 
половина на всяка „порта” е бил вместван тесен прозо-
рец или небесна порта, т.е. по три прозореца от всяка 
страна на сградата (всичко дванайсет)179: 

 

 
 
Връзката на първоначалната форма на руския храм с 

образа на Небесния Йерусалим не е случайна. Защото в 
образа на последния ние имаме указване към бъдещото 
състояние на еона Юпитер180, пророческо изпреварване 
на който в границите на развитие на Земята ще бъде 
Шестата културна епоха, или епохата на Филаделфия. 
Поради тази причина само в посланието към Филадел-
фийската църква, съответстваща на Шестата, Славянс-
ката, епоха, единствен път в целия Апокалипсис (освен 
в Глава 21) се споменава Небесният Йерусалим, а също 
се говори за имагинацията на храма181. 
Да се опитаме сега да погледнем по-отблизо древно-

руския храм. На всичките негови четири стени може да 
се различат многобройни релефи. Много от тях, главно 
изобразяващите животни и растения, твърде напомнят 
скитската скулптура, а в някои изображения изпъкват 
даже определено демонични черти. Създава се впечат-
ление, че тези изображения на противодействащите 
сили, в по-голямата си част във фантастични зверски, 
свирепи образи, представляващи имагинации на чо-
вешките страсти и демоничните сили на природата, 
имат за древноруския храм не просто декортивно зна-
чение, а и подобно на това, каквото имат химерите на 
готическите катедрали. Тяхната задача е да привличат и 
омагьосват в своите форми всички зли сили и по такъв 
начин да ги отстраняват от вътрешното пространство 
на храма. Такъв храм182 е трябвало да служи като неп-
ристъпна крепост срещу всички приближаващи се от-
вън демонични сили, сякаш замиращи на неговия праг, 
както се посочва в Апокалипсиса при описанието на 

                                                 
179 По-късно, след татаро-монголското нашествие, при възстановя-
ването на много повредени храмове, а също през следващите столе-
тия, те често били престроявани, и много от техните елементи били 
силно видоизменяни в съответствие с потребностите и вкусовете на 
новата епоха. Например, първичната „шлемовидна” форма на купола 
често е била заменяна с така наречената „луковична”, а на много 
места в храма – най-често в редицата на долния кат – били добавяни 
прозорци, за да се постигне по-голяма осветеност на вътрешното 
пространство. А в древността, когато храмовете са служели също за 
защита от завоеватели, прозорци на долния кат, като правило, не са се 
правили изобщо, а на горния те са били толкова тесни, че между 
прътите на решетките можела да прелети само птица. 
 
180 За Небесния Йерусалим като за пророческа имагинация на бъде-
щия космичен еон, именуван в Науката за Духа „еон Юпитер”, виж по-
подробно GA13 и GA104, 30.VІ.1908. 
{Бел. пр.: Виж схемата “Степени на развитие на човека” в б.п.ч. 

663}. 
 
181 Откровен. на Йоан 3: 12. 
 
182 Същият този принцип, само че в друга окултно-художествена 
форма, е представен в архитектоничната полярност на първия Гьоте-
анум и съседното здание на котелната. Във формите на последното 
според неговото практическо предназначение е трябвало да бъдат 
сковани ариманичните сили и по такъв начин „отстранени” от основ-
ното здание. 
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Небесния Йерусалим: „И в него никак няма да влезе нещо 
нечисто, нито онзи, който върши мерзост и който лъже...”183. 
Сред най-често срещаните мотиви на външната страна 
на стените е образът на псалмопевеца Давид, седящ на 
трон и свирещ на гусли184 (например, на храмът „Пок-
ров” на Нерл и на Дмитриевския собор). Обкръжен от 
растения, фантастични животни и птици, представящи 
различните степени на вътрешното развитие, те много 
напомнят древногръцкия Посветен Орфей, тайнствени-
ят основател на най-древните гръцки Мистерии, укро-
тяващ със свиренето си на лира дивите страсти и демо-
ничните прояви в човешката душа и в обкръжаващата 
природа. Във връзка с това немаловажен е и фактът, че 
в първите векове на Християнството в образа на Орфей 
често са изобразявали Исус Христос. 
На стените на Дмитриевския собор във Владимир то-

зи мотив е разработен с най-голяма последователност. 
На западната стена Давид е изобразен като момче, во-
дено във висшите светове от ангелски Същества. На 
северната той е показан вече като мъж в разцвета на 
своите душевни сили, достигнал тяхното пълно равно-
весие и хармония, към което сочат мотивите на двата 
лъва, слели се в едно единно цяло в краката му, а на 
нивото на рамената – симетричното изображение на 
грифони, побеждаващи демонични същества, прилича-
щи на вълци. Накрая, на южната страна Давид е вече в 
преклонна възраст, той е носител на висшата духовна 
мъдрост, символ на която са разположените над него и 
вдъхновяващи го двама старци с пергаментни свитъци 
в ръце185. 
Онова, което по-късно е намерило своя израз в розен-

кройцерската традиция и в представата за трите степе-
ни на духовно развитие на човека: „ученици са били до 21 
години, калфи – до 42 години, и едва по-късно, в хода на живо-
та ставали Майстери”186 – тази достъпна мистерия, лежа-
ща в основата на целия ход на човешкия живот вече е 
била предчувствана от инспираторите на безименните 
създатели на Дмитриевския собор. Човек се ражда на 
Земята от силите на Запада, силите на Севера го водят 
през изпитанията и изкушенията на живота, чрез силите 
на Юга той намира висшата мъдрост в края на Земния 
път. И всичките тези три фази на единния поток на 
живота се обхващат от двете страни от силите, идващи 
от Изток, или – което е същото – от Духовния свят, 
истинската небесна родина на всеки човек, в която той 
пребивава преди своето раждане на Земята и където се 
връща след смъртта. 
Елементарно простият куб на древноруския храм е 

бил увенчаван с централен купол, лежащ върху високо 
цилиндрично възвишение или кула с прорязани в нея 
осем тесни прозореца. Самият купол в древността, като 
                                                 
183 Откровен. на Йоан 21: 27. 
 
184 Бел. пр.: Старинен струнен музикален инструмент, подобен на 
цитра, на който са свирили с двете ръце, поставяйки го на коленете и, 
противоположно на лъковите, чрез докосване, натискане и отпускане 
на струните с пръсти или специални пластинки. Такъв вид безлъкови 
инструменти са и китарата, арфата, балалайката и др. 
 
185 Виж също Herman von Skerst. Altrussische Kulturstätten. Stuttgart 
1975, Kap. 9. 
 
186 Виж GA243, 16.VІІІ.1924. 

правило, са покривали с тънък слой злато, и той е имал 
формата на „шлем”, т.е. на правилна полусфера или 
обърната с горната част надолу чаша, а не формата на 
„луковица”, която се е появила много по-късно и е била 
вече зрим знак за започващия упадък на архитектурно-
то творчество. Вътре, на стенните отвори между про-
зорците на кулата, или барабана, носещ купола, са били 
помещавани различни орнаменти и даже фигурни изоб-
ражения. Особено често е бил използван мотивът на 
издигаща се нагоре, към купола, преплитаща се лента, 
понякога с образи на светии, фантастични птици или 
растения вътре в нейните навивки, както, например, на 
кулата на Дмитриевския собор във Владимир. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Съвсем друго впечатление е правил такъв храм от-

вътре. Неговото лесно обозримо вътрешно пространст-
во с четири носещи свода и купол с масивни колони 
почти винаги е изглеждало потопено в тайнствен по-
лумрак. Това първоначално впечатление особено се е 
усилвало благодарение на големия контраст – светли-
нен и пространствен – при влизането под сводовете на 
храма след залетия от слънчева светлина обкръжаващ 
го характерен руски ландшафт с безкрайни далечини и 
простори. Освен това, светлината, проникваща през 
осемте тесни прозореца в горната част на стените (три-
те други, източни, прозореца са се намирали в олтарна-
та част, зад иконостаса и не са се виждали), не само не е 
осветявала вътрешното пространство на постройката, а 
най-вече е подчертавала постоянно царящия в него 
полумрак, прорязван само от източната страна със сла-
бо, трептящо блещукане на свещите и кандилата. Ма-
сивният, внушителен, издигащ се нагоре иконостас от 
източната страна и покриващите стените и сводовете на 
храма фрески, с голямо, на цялата стена изображение 
на „Страшния съд” от западната страна, са били при 
такова слабо осветяване почти невидими. 
Но щом посетителят е обърнел поглед от това сум-

рачно обкръжение нагоре, в посока към носения от 
четирите масивни колони купол, цялата картина тутак-
си се е променяла. Неголямото – в сравнение с вътреш-
ното помещение на храма – цилиндрично пространство 
на куполната кула с осемте тесни полукръгли прозорци 
е било винаги силно осветено. Вливащите се в нея от 
всички страни лъчи се кръстосвали по средата, образу-
вайки сякаш светлинна среда. Така от време на време, 
особено при определено положение на Слънцето, на 
посетителя можело да му се стори, че светлината не се 
влива под купола от тесните прозорци, а, обратно, из-
лъчва се навън, пораждана от някакъв невидим реещ се 
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във въздуха светлинен център. 
Благодарение на такова осветяване са ставали добре 

видими и поместените на стените между прозорците на 
кулата живописни изображения – като правило, нари-
сувани в цял ръст образи на светии, апостоли или Йе-
рархични Същества, принадлежащи към горния, ангел-
ския свят. И като че тези сияещи в потоците от светли-
на фигури, понякога редуващи се и сменящи се  от спи-
раловидни орнаменти, носели или поне поддържали 
неподвижно лежащата във висините обърната чаша на 
купола. 
А като цяло, поради контраста с полумрака на голя-

мото долно помещение, силно осветеното пространство 
на тясната куполна кула се представя при поглед към 
нея отдолу като обърнат светлинен кладенец (виж фо-
тографията в приложение “Окултни печати, репродук-
ции и фотографии”), мощно привличащ към себе си 
душата и издигащ я нагоре – от полумрака на Земния 
свят към сияйните висини на Духа187. И ако душата 
напълно се е отдавала на този издигащ я нагоре поток 
от светлина, то й се е откривала величествена гледка на 
гледащия към нея отгоре огромен лик на Христос-
Пантократор188, нарисуван върху златния фон на дъно-
то на огромната обърната чаша на купола и по такъв 
начин затварящ отгоре цялото пространство на свет-
линния кладенец. Понякога вместо лика на Христос в 
чашата на купола е била изобразявана Светата Троица – 
седящия на Трона Бог Отец с Бога Син на коленете, 
държащ в ръцете обкръжен от сияеща светлинна аура 
бял гълъб, символизиращ Светия Дух. 
Това изображение, обаче, в някои случаи се е прев-

ръщало в чудна „символична реалност”, която често е 
можело да се наблюдава в руските храмове, особено в 
издигнатите сред природата, извън градовете. Често по 
време на богослужение в храма влитала птица, поняко-
га даже бял гълъб, и, летейки, мятайки се, пърхайки с 
крила в полумрачното пространство в търсене на изход, 
изведнъж стремително се е понасял и отлитал нагоре, 
под купола, право в светлинния кладенец, за да замре 
там за мигновение в средоточието на кръстосващите се 
слънчеви лъчи, да пламне в почти неземна светлина и 
да изчезне...189 
В по-древните времена, особено преди монголо-

татарското нашествие, да донасят в храма гълъби и да 
ги пускат там в определени празнични периоди на го-
дината, пораждайки в душите на хората описаното из-
живяване, е бил много разпространен обичай в Рус. По-

                                                 
187 Във връзка с това е интересно, че много християнски мистици, а в 
наше време и хора, възвърнали се към живот от състояние на клинич-
на смърт, често са описвали видение, а понякога и непосредствено 
преминаване през светлинен кладенец, в края на който те са могли да 
различат излъчващите светлината ангелоподобни същества. Худо-
жествено превъплъщаване на такова изживяване може да се открие в 
картината на Йероним Босх „Издигане в небесния рай”. 
 
188 Бел. пр.: Пантократор (гр.)= 1. Всевластник, Господар; 2. Във 
византийското изкуство – иконографски тип на Христос, представящ 
Го като владетел на Всемира, Вседържител; 3. Титла на византийски 
император или висш сановник. 
 
189 В древноруските храмове прозорците, естествено, не са били 
застъклени. Поради това, издигнала се в светлинния кладенец на 
куполната кула, птицата през прозоречните отвори е можела безпре-
пятствено да излети из храма. 

късно той като уж „езическа отживелица” е бил изклю-
чен от църковния обиход, и в официалната църковна 
история възпоминания за него практически не са запа-
зени. Само сред съвсем простоватите, обикновени хора 
за него смътно са си спомняли чак до началото на ХІХ 
в. Тъкмо от тези народни кръгове последните отзвуци 
на старинния обичай са дошли до А. С. Пушкин (веро-
ятно чрез неговата стара бавачка) и по-късно са се из-
лели в началните редове на стихотворението „Птичка”: 

 
В чужбине свято наблюдаю 
Родной обычай старины: 
На волю птичку выпускаю 
При светлом празднике весны...190 

 
Макар в чужбина, свято спазвам 
Народният старинен обичай: 
На воля птиче аз да пускам 
Щом светла пролет заухай... 

(Превод: Валентин Корнилев) 
 
Такива физически видими имагинации, изживявани в 

древността на Изток в Европа от много хора, са оказва-
ли върху чистата и благочестива душа, носеща в себе 
си истинския „дух на Граала” и подготвена от интензив-
ното съизживяване на култа, толкова мощно въздейст-
вие, че тя е можела за мигновение да бъде удостоена с 
действително прозрение във висшите светове191. 
Нещо подобно са могли в древността да преживяват, 

макар не в пълно съзнание, а повече в сферата на чувс-
твото, и много от най-чистите носители на „духа на Граа-
ла” от източнославянските народи, когато това тяхно 
основно душевно „настроение” чрез описания външен 
„случай” се е срещало с внезапно станалата реално 
видима имагинация на Граала, но сякаш в обърнат 
вид192. Видът на залятата със светлина обърната чаша 
на купола с издигащия се в нея гълъб точно е съответс-
твала на астралната имагинация на Граала: на изди-
гащата се нагоре Свещена Чаша и слизащия към нея от 
духовните висини Свети Дух в образа на бял гълъб. 
Такова внезапно „съвпадение” на вътрешното и вън-

шното е можело в онези времена, подобно на мигнове-
на искра, да запали в душевно предразположения за 
това човек – а такива в онова време са били много 
представители на източните славяни – вътрешната 
светлина, да породи истинско духовно озарение, свър-
зано с прозрението в космичната сфера на Граала. Не-
що повече, човекът, веднъж преминал на Земята през 
такова изживяване, е носил от този момент в своята 

                                                 
190 Древният езически обичай за определяне на бъдещето по летене-
то на птиците има малко общо с това, за което става дума в 
изложението. 
 
191 За възможността да се постигне вътрешно просветление чрез 
подобна „физически видима имагинация” най-ярко говори опитност-
та на немския мистик Яков Бьоме, описана от Рудолф Щайнер по 
следния начин: „В по-зрелите си години веднъж Яков Бьоме вижда отблясъка на 
Слънцето върху калаен съд; представилата му се гледка сваля за него покривалото 
от дълбока тайна. От момента на това впечатление той счита, че притежава ключа 
към загадъчния език на природата” (руски превод: “Мистика” (GA7). Ереван 1993, стр. 
83). 
 
192 Рудолф Щайнер нееднократно е говорил за това, че в имагина-
тивния (астралния) свят всички процеси стават в огледално отраже-
ние (виж, например, GA10). 
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душа нещо, предразполагащо го към навлизане след 
смъртта в кръга на онези избрани умрели, на които след 
изземването от Земята на Мистериите на Граала в Х 
столетие им е било разрешено да станат техни пазители 
във висшите светове. 
И така, ние посочихме един от пътищата на „естест-

веното” (или, може също да се каже, основано повече 
върху чувствата) Посвещение в Мистериите на Граала в 
тяхната особена форма, съответстваща на характера и 
душевните особености именно на източните славяни – 
Посвещение, в което един или друг техен представител 
е можел от време на време да бъде удостоен без какви-
то и да било външни знания за неговите езотерични 
традиции. Само че на Изток в Европа още не е имало 
никакви мисловни понятия за изразяване на подобни 
преживявания. Импулсът на Граала е бил възприеман 
тук само по чисто свръхсетивен начин, без конкретно 
отношение към Земния свят, както това е ставало в 
окултноисторическото течение на Граала в Западна и 
Средна Европа, издигащо се в своите източници към 
реално въплътената на Земята личност на Титурел, а 
също на много десетки рицари – служители на Светата 
Чаша. 
И при все това изобразените апостоли, светии и ан-

гелски Същества на стените между прозорците на свет-
линната кула, поддържаща обърнатата чаша на купола 
с гледащия от нея лик на Христос, са можели в момен-
тите на описаното озарение реално да се преобразяват 
пред вътрешния поглед на източнославянския човек, в 
имагинации на онези „избрани човешки души”, които за-
едно с ангелските Същества са ставали след смъртта си 
пазители на Светия Граал във висшите светове193. В 
резултат на това Европейският Изток се е оказал също 
включен в сферата на действие на главното течение на 
езотеричното Християнство, имащо за задача да обхва-
не – макар и в различна форма – всички християнски 
народи на Европа. 

 
След всичко казано на нас вече няма да ни се стори 

странно наличието на определена вътрешна връзка 
между характеризираните по-горе основни елементи на 
еднокуполния храм и Седмия апокалиптичен печат, 
даден от Рудолф Щайнер в 1907 г.194. На него ние на-
мираме отдолу изображенията на куба, чист и прозра-
чен като кристала на солта или като шлифован в пра-
вилна форма на куб диамант. Около куба от всички 
страни са разположени заплашващи го отвън змиевидни 
сили, символизиращи низшите страсти на душата, ня-
мащи, обаче, достъп вътре, а поради това безсилни да 
размътят, а още повече да изопачат и изкривят, чисто-
тата и правилността на неговата форма и същност. 
Напротив, в резултат на контакта с куба тези змиевидни 
сили постепенно се пречистват и преобразяват във 
висши сили на душата. Те стават „издигната змия”, сим-
вол на висшата космична мъдрост, която е посочена и в 

                                                 
193 За „избраните човешки души”, които в Духовните светове са пазители 
на Светия Граал, виж GA214, 23.VІІ.1922. А в статията „Гносис и 
Антропософия” Рудолф Щайнер посочва във връзка с това още и 
ангелски Същества (GA26). 
 
194 Виж репродукцията на Седмия апокалиптичен печат в приложе-
ние “Окултни печати, репродукции и фотографии”. 

Библията, и в Евангелието195. Поради това по-нагоре 
змиевидните сили преминават във светли, издигащи се 
спираловидни форми, отчасти напомнящи преплитащи-
те се ленти, разположени от външната (а понякога и от 
вътрешната) страна на цилиндричната кула, поддържа-
ща купола на руския храм. 
Целият печат завършва отгоре с образа на обърната 

чаша и бял гълъб под нея. Руският храм е бил увенчан и 
с позлатен купол, по форма също подобен на гигантска 
обърната чаша, на най-високата част на която е бил 
поставен позлатен кръст, често с изображение на Слън-
цето в неговия център, а под него – сърпа на Луната. 

 

 
 
Тези три образа по по-външен начин обикновено се 

тълкуват: Кръстът – като символ на вярата, Слънцето – 
като символ на любовта, а сърпът на Луната, подобен 
на долната част на котва – като символ на надеждата. 
Те могат да бъдат разбрани и по друг начин, а именно: 
разположеният отдолу Лунен сърп – като символ на 
всяко Земно раждане – Ex Deo Nascimur; Кръстът – 
като символ на смъртта в Христос – In Christo Mori-
mur; а Слънцето в центъра на Кръста – като символ на 
възкръсването в Духа – Per Spiritum Sanctum Revivis-
cimus196. Тогава тези три символа: Луна, Кръст и Слън-
це – точно ще съответстват на трите приведени розенк-
ройцерски максими, първите букви на които са били 
разположени около главното изображение на Седмия 
апокалиптичен печат. Ако ние по-нататък вземем под 
внимание казаното по-горе за изживяването на дъгата 
над храма и съзерцаването на гълъба в светлинния кла-
денец под неговия купол, то това ще представи всички-
те основни елементи на печата (виж Седмия апокалип-
тичен печат в приложение “Окултни печати, репродук-
ции и фотографии”). 
От само себе си се разбира, че не става дума за бук-

вално съответствие. Понеже в единия случай ние имаме 
                                                 
195 Ев. Йоан 3: 14. 
 
196 Изхождайки от „духа на Граала”, трите форми – Кръст, Слънце и 
хоризонтално разположен под тях сърп на Луната – могат да бъдат 
разбрани още и по друг начин: знакът на Слънцето с носещия го сърп 
на Луната е космичен образ на Граала и същевременно символ на 
наближаващия, бъдещ Манас (Дух-Себе) (виж GA149; за човека като 
Слънчево същество виж в GA137, 9.VІ.1912. Бел. пр.); тяхното разпо-
ложение на фона на Кръста, указва към това, че само благодарение на 
жертвената смърт на Бога на Голготския Кръст слънчевата субстан-
ция на Неговата етеризирана кръв, събрана някога и запазена от 
Йосиф Ариматейски в Лунната чаша (пречистеното астрално тяло), 
ще стане в бъдеще – когато в Шестата културна епоха заедно със 
слизането в човечеството на Духа-Себе Мистериите на Граала и 
храмовете на тези Мистерии се разпространят по цялата Земя – дос-
тъпна за всички хора. 
 {Бел. пр.: Езотерични формули (девизи) на Розенкройцерите (виж, 
например, GA266-1, 2, 3): 
 Ex Deo Nascimur (EDN) – От Бога сме родени; 
 In Christo Morimur (ICM) – В Христос умираме (В Христос смърт-
та става живот); 
 Per Spiritum Sanctum Reviviscimus (PSSR) – Чрез Светия Дух се 
раждаме за нов живот (Чрез Светия Дух възкръсваме)}. 
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работа с точните резултати на съвременното духовно-
научно изследване, а в другия – само с определено ду-
ховно предчувствие, наистина, толкова силно и целена-
сочено, че то даже е намерило своя израз в конкретните 
художествено-архитектурни форми. 
Рудолф Щайнер е свалил съдържанието на Седмия 

апокалиптичен печат197 от висша духовна сфера, в коя-
то Мистерията на Светия Граал постоянно се слива с 
още по-възвишени Мистерии, чиито символ е образът 
на Небесния Йерусалим198. Към тази висша духовна 
сфера от самото начало също е била устремена и носе-
щата в себе си „духа на Граала” душа на славянина, от 
смътно-неопределеното предчувствие на която в нея е 
възникнала формата на еднокуполния руски храм. Така  
 

                                                 
197 Ако шестте първи печата са метаморфоза на изображенията, 
приведени в книгата: E. Lévi. Dogme et rituel de la haute magie (виж 
GA284/285), то съдържанието на Седмия печат е донесено от Рудолф 
Щайнер непосредствено от висшите светове. За връзката на Седмия 
апокалиптичен печат с образа на Новия Йерусалим виж GA104, 
30.VІ.1908. 

 
198 За отношението на „замъка на Граала” – центровете на неговите 
Мистерии в Духовните светове – към апокалиптичния образ на Новия 
Йерусалим Рудолф Щайнер е казал на графиня фон Кайзерлинг в 
1924 г. следното: „Новият Йерусалим, за който говори Библията – това е вечният 
първообраз, какъвто той ще се осъществи едва в далечно бъдеще, а замъкът на 
Граала е онова, което той е в настоящо време в Духовния свят” (виж Koberwitz 1924: 
Geburtsstunde einer neuen Landwirtschaft. Stuttgart 1974). 

че можем да кажем: Тази най-проста форма чрез себе 
си показва в духовно отношение не нещо друго, а ста-
налото видимо за външния взор непосредствено въп-
лъщение на живеещия в душите на източните славяни 
„дух на Граала”. Реалността на тази връзка се потвържда-
ва още и от отбелязания вече по-горе факт, че зъвърш-
ващата целия Апокалипсис грандиозна имагинация на 
Небесния Йерусалим като образ на бъдещото състояние 
на новия еон Юпитер ще намери в границите на разви-
тието на Земята своето първо изпреварващо проявление 
именно в Шестата културна епоха, зародишите на която 
в древността вече са били положени от Скитианос в 
душевно-духовните подоснови на хората, населяващи 
сега Изтока на Европа. 



 
 

 

 

Глава 11 

Древноруското сказание за невидимия град Китеж 

 

Може би най-важният от дошлите до наше време па-
метници на древноруския духовен живот, съдържащ в 
себе си безценните семена на бъдещата мисия в чове-
чеството на източнославянските народи, е знаменитата 
легенда за град Китеж. Обаче, преди да преминем към 
нейното разглеждане, е необходимо да направим една 
встъпителна забележка. В края на ХІХ в. известният 
руски композитор Н. А. Римски-Корсаков (1844–1908) е 
създал операта „Сказание за невидимия град Китеж и 
дева Теврония” (1904) по либрето на В. И. Белски. Пос-
тановката е имала голям успех и оттогава на мнозинст-
вото от публиката съдържанието на легендата за град 
Китеж е известно само по оперния вариант. А история-
та на създаването на операта е следната. За своето либ-
рето Белски произволно е съединил две напълно раз-
лични легенди, първоначално нямащи между себе си 
нищо общо: Легендата за град Китеж и Легендата за 
свети Петър и блажената княгиня Теврония, при това 
силно променяйки и двата текста. Последната е била 
написана в ХVІ в. от известния в онова време писател 
Ермолай-Еразъм. И по форма, и по съдържание тя се 
отнася към много по-късна епоха отколкото първата 
легенда, а поради това в нея вече доста силно се забе-
лязват елементите на упадък на древноруската култура 
(в повествуванието се въвеждат светски мотиви и оче-
видни заимствания от западни източници). 
Другояче стои работата с първоначалния вариант на 

легендата за град Китеж. Макар до наше време да е 
стигнало само ръкописно копие от ХVІІ–ХVІІІ в., при 
все това зад него определено прозира много по-древен 
текст, водещ началото си от ХІІІ в., за което свидетелс-
тва поне заглавието на едно от ръкописните копия.: 
„Книга, глаголемая летописец, писана в лето 6646 сентября в 5 день” 
(в превод на съвременен език и съвременно летоброене: 
„Книга, наричана Летописец, написана в година 1138 септември в 
петия ден”)199. А приведените в нея събития, имащи час-
тично напълно реална историческа основа, се отнасят 
за периода от руската история от 1163 включително до 
1248 г. (двете дати са посочени в текста на легендата). 
В същото време първоначалният текст на легендата 

                                                 
199 В древноруския текст на легендата всички дати са приведени по 
древния хистиянско-юдейски календар, пренесен в Рус от Византия и 
отброяващ времето „от сътворението на света”. Поради това годината 
в заглавието на легендата в оригинала е 6646. За нейното привеждане 
към съвременното летоброене е необходимо да се извадят 5508 
години. Приведената в заглавието дата (1138), която външно не се 
съгласува с описваните в легендата исторически събития (татаро-
монголското нашествие), специално ще разгледаме по-нататък в тази 
и следващата глава. 

съдържа толкова малко външно действие и конкретен 
„драматичен” материал, че да се напише по него либре-
то за цяла опера е било напълно невъзможно. За да се 
постави все пак съдържанието на легендата в основата 
на оперния сюжет, Белски я е съединил с другата ле-
генда, създавайки от тяхното сливане по същество на-
пълно ново литературно произведение, притежаващо 
безспорни художествени достойнства, но отнасящо се 
вече изцяло към литературата от края на ХІХ в. 
И така, за да проникнем действително в езотеричния 

смисъл на легендата, съдържаща в себе си, независимо 
от външната лаконичност на изложението, многоброй-
ни дълбоки тайни, отнасящи се за цялото бъдещо раз-
витие и духовна мисия на Източна Европа, е необходи-
мо преди всичко да се върнем към първоначалния 
текст. Той се състои от две части или даже от две от-
делни повествувания, които в определен смисъл може 
да обозначим като по-екзотерично и по-езотерично: 
всъщност „Книга, наричана Летописец...” и нейното продъл-
жение „Повест и търсене на съкровения град Китеж”. Двете час-
ти са стигнали до нас чрез едно от теченията на старо-
обредците, или староверците, последователите на което 
са се наричали „бегуни”200, т.е. давали обет за непрестан-
но странстване. 
Вече самият факт за връзката на Китежската легенда 

със старообредците е изпълнен с дълбоко съдържание. 
Понеже църковният разкол от средата на ХVІІ в. от 
духовна гледна точка е станал именно поради това, че 
насилствената църковна реформа (1653–1656) на патри-
арх Никон почти напълно разстроила основите на „езо-
теричния култ” на Източна Европа. В резултат официал-
ният църковен култ е станал в значителна степен екзо-
теричен. А онези, които не са приели реформата, така 
наричаните старообредци, стремящи се да съхранят 
последните остатъци на и без това вече постепенно 
изчезващите традиции на езотеричния култ, са били 
подлагани на най-жестоки преследвания и тормоз, съп-
ровождани с масови екзекуции и доброволно мъчени-
чество, така че накрая много старообредци са били 
принудени да избягат на Север и даже зад Урал, в Си-
бир201. 
По удивителен начин последната и най-мощна опора 

на старата вяра в ХVІІ в. – силно укрепеният Соловец-
ки манастир на островите на Бяло море, в който старо-
                                                 
200 Бел. пр.: название на старообредна секта. 
 
201 Преследванията на старообредците, ту затихващи, ту разпалващи 
се с нова сила, са продължили до 1906 г. 
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обредците в продължение на осем години са се отбра-
нявали от изпратените срещу тях царски войски – е 
била разположена в непосредствена близост до същест-
вуващата в древността в тези краища знаменита посве-
тителна Школа на тротите. Изобщо дълбоката връзка на 
старообредците с руския Север, където може да бъдат 
срещнати и досега, от духовна гледна точка е била по-
родена от живеещото в тях едва осъзнато чувство, че 
именно на Север в Русия още съществуват духовните 
сили, родствени на онези, които те са се стремили да 
развият в своята душа: силите на голяма вътрешна чис-
тота в съчетание с детска откровеност, дълбока жертво-
готовност и всеотдайна преданост към последните еле-
менти на езотеричния култ, вече изчезващ, но все още 
способен да доведе човека до изживяване на божестве-
ните сили в своето етерно тяло. Сякаш залезният отбля-
сък на действалото в дълбоката древност в Мистериите 
по тези места същество – сестринската Небесна душа 
на Адам202, е озарявал с последна, вече угасваща свет-
лина тези, станали сурови в резултат на многовековни-
те преследвания, но все още толкова дълбоко, по детски 
непосредствено вярващи хора. 
Задълбочавайки се в достигналия до нас текст на ле-

гендата, може да почувстваме, че определени свързани 
с нея духовни тайни са били умишлено недоизказани 
или премълчани от безименните автори. Така, втората 
част завършва със словата: „И към представеното от нас да не 
се добавя, нито да се скъсява и никак да не се променя, нито една 
точка или запетая. А ако някой добави или по някакъв начин проме-
ни, да бъде, според преданието на светите отци, прокълнат, според 
преданието на известилите това и утвърдили го. А ако някому му се 
струва че е невярно, то прочети предишните свети жития и се осве-
доми, че е било много в предишните времена това” (има се пред-
вид историята на съкровения град Китеж)203. Тези сло-
ва, толкова много напомнящи по своя строг, предпаз-
ващ дух заключителните стихове на Апокалипсиса204, 
означават, че внушеното по висша божествена интуи-
ция на авторите на легендата духовно откровение и 
неговото възвестяване не трябва да бъде променено или 
изопачено от никакви човешки догадки, не съответст-
ващи на неговата свръхсетивна реалност. 
И така, първата част на легендата, носеща в някои де-

тайли напълно исторически характер, гласи следното. 
Княз Юри Всеволодович, според легендата, правнук на 
покръстилия Киевска Рус свети Владимир, който е уп-
равлявал на Северозапад в Рус, в Псков, в 1163 г. е 
тръгнал за Чернигов при своя шурей княз Михаил, за да 
измоли от него грамота за построяване за Божията сла-
ва на църкви и градове по цяла Рус. След като я е полу-
чил, Юри Всеволодович отпътувал отначало в Новго-

                                                 
202 Бел. пр.: Сестринската Небесна душа на Адам или девствената 
човешка душа, запазена във великата Майка-Ложа на човечеството 
още от времето преди луциферичното въздействие върху астралното 
тяло на човека, не преминала през никакви прераждания и поради 
това съхранена недокосната от човешки грях и незаплетена от какви-
то и да било заблуждения, под формата на един временен Аз се ражда 
като Исус от Назарет (виж, например, GA114, 18.ІХ.1909). 
 
203 Тук и по-нататък първоначалният текст на Китежската легенда е 
цитиран според: Памятники литературы Древней Руси. ХІІІ век. 
Москва 1981. 
 
204 Откровен. на Йоан 22: 18-19. 

род, където заповядал в 1164 г. да се построи храм в 
чест на Успението на Божията Майка; а в същата годи-
на той издигнал храм Успение Богородично в Москва, 
после в Ростов и, накрая, при посредничеството на друг 
княз – в Муром. След това Юри Всеволодович отишъл 
в Ярославл, който е на брега на Волга, а оттам с ладия 
се спуснал надолу по течението на реката до Городец, 
назован в легендата Малък Китеж. 
Там, след като наново построил града, той решил да 

изпълни и главната молба на неговите жители – да пре-
несе тук чудотворната Фьодоровска икона на Божията 
Майка. Обаче след литургията, по пътя в града, светата 
икона внезапно спряла, но така, че не могли да я пре-
местят от мястото й. Съзрял в това знамение Божие, 
князът заповядал да се основе на това място – недалеч 
от Малкия Китеж (Городец) – манастир в чест на Бого-
родица Фьодоровска. След това, вече по суша, князът 
се отправил по-нататък надолу по Волга и, премина-
вайки четири реки, достигнал езерото Светлояр, което 
означава „светъл бряг”. Там по молба на местните жи-
тели той построил нов град – Голям Китеж, „понеже” – е 
казано в самата легенда – „мястото било изключително краси-
во, а на другия бряг на това езеро имало дъбова горичка”. 
Около града Юрий Всеволодович заповядал да изко-

паят ровове и да издигнат стена, а вътре в него да пост-
роят три каменни храма, два от които посветил на Ус-
пение и Благовещение Богородично. Градът, според 
преданието, е бил строен точно три години и е имал 
отначало формата на квадрат със страна сто сажена 
(приблизително 213 метра). Но, видял след завършване 
на строителството, че тази мярка е малка, князът разпо-
редил да се удвои дължината на града, т.е. да прибавят 
към нея още сто сажена (по такъв начин неговата площ 
станала 213 х 426 метра). След като завършили всички-
те работи и измерили разстоянието между Малкия и 
Големия Китеж, което по чудесен начин се оказало 
равно точно на сто поприща (приблизително 106,6 ки-
лометра), княз Юри Всеволодович, възславяйки Бога за 
това знамение, си заминал за Псков и, според легенда-
та, до своята мъченическа кончина живял там още 75 
години. 
В 1239 г.205 в Рус нахлули пълчищата на татаро-

монголите под предводителството на хан Батий. Чул за 
това, Юри Всеволодович събрал своите войни и тръг-
нал да се сражава с чуждоземците. В битката князът и 
неговата дружина понесли жестоко поражение и, спа-
сявайки се с бягство, достигнали Малкия Китеж на 
брега на Волга и се затворили в него. Батий обсадил 
града и тогава Юри Всеволодович под покривалото на 
нощта го напуснал и тайно преминал в Голям Китеж, 
който е на брега на езерото Светлояр. На сутринта та-
тарският хан с пристъп превзел Малък Китеж и заповя-
дал да убият всички жители и деца и старци. По-
нататък в легендата се казва: „И, не намирайки благоверния 
княз в този град, започнал да измъчва един от жителите, а той, не 
изтърпял мъките, му открил пътя. И веднага нечестивият се втурнал 
подир княза. И когато стигнал града го нападнал с множество свои 
войни и превзел този град Голям Китеж, който е на брега на езерото 
Светлояр, и убил благоверния княз Георгий, през месец февруари в 
четвъртия ден. И напуснал града този нечестив хан Батий. И след 
                                                 
205 Според легендата, а исторически – 1237 г. 
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него взели мощите на благоверния княз Георгий Владимирович. И 
след такова разорение запустели тези градове: Малкият Китеж, който 
е на брега на реката Волга, и Големият, който е на брега на езерото 
Светлояр”. 
По-нататък, веднага след думите за „запустяването” на 

двата разорени града, без какъвто и да било преход или 
специално пояснение текстът на легендата продължава 
така, сякаш Големият Китеж изобщо не е бил изгорен и 
разрушен от татарите, а действително станал невидим. 
Възниква впечатлението, че повествуванието внезапно 
напуска физическия план и се издига до някаква висша, 
духовна реалност: „И невидим ще бъде Големият Китеж чак до 
Пришествието Христово, което и в предишни времена е ставало, 
както свидетелстват житията на светите отци...”. Като едно от 
доказателствата за възможност на такова велико чудо 
след позоваване на цяла редица древни свидетелства се 
привежда следното пророчество на Иларион Велики, 
източен светия от VІІІ в.: „И така в последните времена ще 
бъде: съкровени градове и манастири ще има, защото антихристът ще 
започне да царува в света”. 
По удивителен начин тези слова напомнят други, на-

писани вече в ХХ в., в съвсем друго време и на друг 
език, но повествуващи, всъщност, за същата тази ду-
ховна реалност. Ето какво казва Рудолф Щайнер в са-
мото начало на своята книга „Как се постигат познания 
за висшите светове?” (GA10): „Пътищата, които водят 
човека до зрелост за възприемане на една духовна тайна, са 
съвсем точно определени. Техните посоки са очертани с вечни 
букви в духовните храмове, където Посветените пазят своите 
висши тайни. В древните времена, предшестващи нашата „ис-
тория”, храмовете на Духа бяха видими също и външно; днес, 
когато животът е станал много бездуховен, тях вече ги няма в 
света, видим за външните очи. Но в духовна форма те са нався-
къде; и всеки търсещ може да ги намери”206. Основната при-
чина, поради която „храмовете на Духа” са престанали да 
се откриват за външния поглед на хората на Земята, 
Рудолф Щайнер вижда в това, че „животът е станал много 
бездуховен”, докато руският човек от ХІІІ в., пророчески 
предчувствайки предстоящото настъпване на такъв 
„бездуховен живот”, на своя език е наричал това „царуване 
на антихриста в света”, на което в Науката за Духа съответ-
ства царуването на Ариман – главният инспиратор на 
съвременната бездуховност и материализма. 
След това описание на висшата, духовна реалност 

повествуванието на легендата за град Китеж пак толко-
ва внезапно се връща към Земните събития. Накратко 
споменал за гибелта в борбата с хан Батий на двамата 
други руски князе, единият от които е бил споменатият 
от самото начало на разказа Михаил Черниговски207, 
първата част на легендата завършва със словата: „И бяха 
запустели московското царство, и много манастири, и градът Голям 
Китеж в година 6756 (1248)”. 
При сравняване съдържанието на Китежската легенда 

с реалните исторически събития се разкрива следното. 
Преди всичко, самият исторически княз Георги (Юри) 

                                                 
206 GA10, Глава „Условия”. 
 
207 Княз Михаил Черниговски, шурей на княз Юри Всеволодович, е 
бил действително убит в Златната орда в 1246 г. (в легендата неговата 
смърт е датирана в 1242 г.). 

Всеволодович (около 1188–1238) е бил не правнук на 
свети Владимир, т.е. негов потомък не в третото поко-
ление, както твърди легендата, а в седмото; правнук той 
се е падал на Владимир Мономах, а внук – на основате-
ля на Москва Юри Дългоръки. И князувал той не в 
Псков, а във Владимир и Суздал. Накрая, самият негов 
образ в легендата е силно идеализиран, т.е. в реалния 
живот, според някои руски летописи, той е бил далеч не 
толкова безукорен. Обаче неговата мъжествена борба с 
татаро-монголите и мъченическата смърт в битката при 
река Сит в 1238 г., в която руските войски били напъл-
но разбити, е обкръжила неговото име и личност, осо-
бено в средите на обикновените хора, с ореол на висша 
святост и нравствено съвършенство. Последното се е 
изразило, наред с посочването на неговата родствена 
връзка със свети Владимир, още и в това, че вече в дос-
та по-ранния, така наречен „Лаврентиев летопис” (ХІV 
в.) на Юри Всеволодович е било посветено цяло молит-
вословие с дълъг списък с негови високи морални дос-
тойнства. 
А що се отнася до твърдението в легендата за неговия 

произход пряко от Кръстителя на Рус, то само свиде-
телства за това, че същият вътрешен импулс (ние бих-
ме могли тук да кажем – „дух на Граала”), който някога е 
подбудил Владимир сам да приеме Християнството, а 
след това да покръсти целия народ, е действал също и в 
княз Юри. Именно този импулс го е подбуждал да изг-
ражда градове по цяла Рус и да издига църкви „за славата 
на Господа и Неговата Пречиста Майка”208, онези същите едно-
куполни храмове, които са били художествено-
архитектурно въплъщение на Земята на живеещия в 
душите на източните славяни „дух на Граала”. 
Да се обърнем сега към двата споменати в легендата 

града – Малкия и Големия Китеж. Малкият Китеж ис-
торически съответства на реално съществуващия в оно-
ва време и съхранил се до наши дни град Городец на 
река Волга, който от 1216 до 1219 г. – още преди да се 
възкачи на владимирския престол – княз Юри Всеволо-
дович действително е управлявал. Този град в 1238 г. е 
бил напълно разрушен от пълчищата на Батий и след 
това отново построен от неговите жители. 
Съвсем иначе стои работата с Големия Китеж. Макар 

споменатото в сказанието езеро Светлояр да съществу-
ва и до ден днешен, нито на неговите брегове, нито 
наблизо никога не са били откривани някакви следи не 
само на каменен град с три храма, ров и стени, но даже 
и на обикновено селище. Освен това, самото описание 
на Големия Китеж, според плана построен отначало във 
формата на квадрат (т.е. на Небесния Йерусалим) и 
после удвоен точно с големината на още един квадрат, 
а също посочването в легендата на точното разстояние 
между него и Малкия Китеж и придаването на това 
разстояние толкова голямо значение (и едното, и друго-
то са свързани с числото 100), с други думи, идеалност-
та на всичките цифрови пропорции – всичко това гово-
ри, че градът никъде и никога в Рус физически не е 

                                                 
208 В действителност княз Юри Всеволодович е основал при слива-
нето на реките Волга и Ока град Нижний Новгород, а в него – голе-
мия Благовещенски манастир. Не е изключено по негова заповед да 
са били основани още и други, не запазили се до наше време манас-
тири и храмове. 
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съществувал. 
И все пак краят на първата част на легендата има на-

пълно реални исторически основи. Когато в 1237 г. 
пълчищата на Батий са нахлули в Рус и са се прибли-
жили до Владимир (градът е бил превзет и разрушен на 
7 февруари 1238 г.), княз Юри Всеволодович действи-
телно е отстъпил към Волга, в Ярославска област, къде-
то на река Сит, течаща на повече от 400 километра се-
верно от езерото Светлояр, на 4 март 1238 г. се е състо-
яла голяма битка, в която той приел своята мъченичес-
ка кончина209. 
От съпоставянето на основните събития на легендата 

за Големия Китеж и външноисторическите факти става 
очевидно, че в легендата става дума преди всичко не за 
физически-Земни събития, а за свръхсетивно-
имагинативни изживявания, изразени, обаче – както 
това често е ставало в древността – с помощта на обра-
зи, заимствани от външната историческа реалност на 
онова време. 
Но с това главното съдържание на легендата не се из-

черпва. Както видяхме, в нея се говори също и за град, 
„станал невидим”, т.е. „опазван с ръката Божия” и „пазен от Бого-
родицата”. При това „станалият невидим” град Голям Китеж 
не трябва просто да се отъждествява с онзи Голям Ки-
теж, който, според легендата, е построил княз Юри 
Всеволодович на брега на езерото Светлояр. За пос-
ледния Китеж в първата част се съобщава два пъти: 
преди единственото споменаване за невидимия град и 
след него. Казва се, че той е бил не само превзет и на-
пълно разрушен от татарите, но е и стигнал след това за 
много години до пълно запустение. А това означава, че 
наред с образа на града, построен и след това разрушен 
от външни, враждебни сили, т.е. с имагинацията, не-
посредствено свързана с определени духовноистори-
чески процеси, в легендата присъства още един, по-
висш слой на повествуванието, указващ към идеалния 
духовен първообраз на Големия Китеж, неразрушим и 
недостъпен за никакви външни врагове, следователно, 
пребиваващ в духовните сфери, над света на онези има-
гинации, които още са свързани с определена истори-
ческа даденост. 
По такъв начин в общата структура на Китежската 

легенда ние различаваме три основни слоя на повест-
вуванието. 
Първи слой. На него в легендата съответства всичко, 

което е свързано с Малкия Китеж. Той напълно точно 
изобразява историята на град Городец на реката Волга, 
разрушен и изгорен от татарите в 1238 г. този първи 
слой може по право да бъде назован исторически. 
Вторият слой може да бъде наречен историческо-

имагинативен. Към него принадлежат всички събития, 
отнасящи се за построяването от княз Юри Всеволодо-
вич на града Голям Китеж и неговото разрушение от 
татарите. Тази част на повествуванието отразява вече 
определена свръхсетивна реалност, която, обаче, е 
изобразена възникваща като че ли не в Духовния, а във 
                                                 
209 На това място, както и на някои други, историческите данни не 
напълно съвпадат с датите, приведени в Китежската легенда. Така, в 
легендата се посочва 1239 г. като времето на нашествие в Рус на хан 
Батий, а за княз Юри Всеволодович се съобщава, че след завършване 
на строителството на Големия Китеж (1168) той се върнал обратно в 
своя град, Псков и е живял още 75 години, т.е. умрял през 1243 г. 

физическия свят. В такъв вид имагинации в образна 
форма се открива действието на висши духовни сили 
вътре в определена историческа действителност. 
Накрая, трети слой. Съкровеният град Китеж е идеа-

лен духовен първообраз, нямащ пряко отношение към 
Земната действителност и изразяващ чисто духовните 
сили, които едва в твърде отдалечено бъдеще ще наме-
рят своето историческо осъществяване на Земята. 
Поради това, ако между Малкия и Големия Китеж в 

легендата има определена, макар и съвсем идеализира-
на, хипотетична връзка, то между Големия и съкрове-
ния Китеж лежи дълбока пропаст. Единият град е раз-
рушен и постепенно стига до пълно запустение, а дру-
гият, е недостъпен за никакви Земни влияния, сякаш 
тихо сияейки от едва различимите далечини на бъдеще-
то, остава висш и неизменен първообраз. Да се преодо-
лее тази пропаст и по такъв начин да се намери пътят 
от разрушения от враждебните сили град в града небе-
сен за съзнанието на хората от ХІІІ в. е било възможно 
само след смъртта и при това в случай на постигане 
вече на Земята на висша християнска праведност или 
чрез мъченическа кончина за делото Христово. 
Тъкмо последното се е случило с княз Юри Всеволо-

дович. Поради тази причина в най-ранния Новгородски 
летопис, най-древният препис на който се отнася към 
ХІІІ в., за неговата смърт се говори неопределено и 
твърде тайнствено: „...Бог знае как е умрял: някои много говорят 
за това”210. Ето защо, независимо от това, че в цяла реди-
ца други летописи и в самата легенда смъртта и погре-
бението на княз Юри Всеволодович са описани много 
подробно, в народа още преди канонизирането на 
Юрий Всеволодович е възникнало сказание за неговото 
влизане с остатъците от дружината в небесния Китеж. 
В този смисъл описаните в легендата строителство и 

разрушаване на Големия Китеж на брега на езерото 
Светлояр може да се разглежда в определен смисъл и 
като отражение на посмъртните изживявания на самия 
загинал княз, завършили с неговото влизане – при из-
дигането в по-висшите духовни сфери – в небесния 
Китеж. 
Обаче ако в първата част на легендата небесният Ки-

теж се споменава само веднъж и съвсем накратко, а 
остта на повествуванието е историята на разорените 
Малък и Голям Китеж, то във втората част от най-
първите редове в центъра на разказа се поставя именно 
проблемът „за намирането” на небесния Китеж от удосто-
ената душа и описанието на водещия в него път. Втора-
та част започва така: „Повест и търсене на съкровения град 
Китеж. Ако някой човек обещава наистина да отиде в него, а не лъж-
ливо, и от своето усърдие започне да пости, и много сълзи пролее, и 
отиде в него, и обещава по-добре от гладна смърт да умре, а него да 
не го напуска, и много други скърби да изтърпи и даже да умре, знай, 
че Бог ще спаси такъв човек, че всяка негова крачка ще бъде известна 
и ще бъде записана от ангел”. 
По-нататък, след някои примери на такова спасение, 

взети от живота на различни източни свети отци, следва 
доста подробно позоваване на Апокалипсиса. Говори се 

                                                 
210 „...Бог же весть како скончася: много бо глаголють о том иные”. Цитат според: 
Д.С. Лихачев. Литература трагического века в истории России. –В 
кн.: Памятники литературы Древней Руси. ХІІІ век. Москва 1981, с. 
16. 
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за хитрите замисли на коварния змей, който – според 
Откровението на Йоан – ще преследва Жената, която 
трябва някога да роди Светия Младенец. Според Ки-
тежската легенда, този змей сега вече преследва всяка 
човешка душа, стремяща се да роди в себе си висшия 
човек и да върви не по „широкия път” на погибелта, а по 
„правия (тесен) път”, водещ в невидимия град. След това 
повествуванието подробно съобщава за голямата ра-
дост в Духовните светове за всеки човек, който иска да 
намери спасение по описвания път чрез „търсене на съкро-
вения град Китеж”. При това към множеството на радва-
щите се са причислени преди всичко небесните Йерар-
хии (от които поименно са назовани седем чина), а съ-
що пророци, апостоли, светии, праведници и пра-
веднички, мъченици мъже и жени, образите на които, 
както и ангелските чинове, често са били помествани на 
стените между прозорците в светлинния кладенец под 
купола на руския храм. Именно тези свети души, прие-
ли в себе си на Земята Импулса на Христос и сега пре-
биваващи в Духовния свят между смъртта и новото 
раждане, а също и ръководещите ги Йерархични Съ-
щества, са съставлявали, според представите на руските 
хора от ХІІІ в., действителното население на невидимия 
град Китеж. Това са били онези, за които по-нататък в 
легендата се казва: „И той станал невидим [град] вследствие 
молитвите и молбите на онези, които достойно и праведно му изразя-
ват своята почит и преклонение, които няма да видят скръб и печал от 
звяра-антихрист”. 
След това повествуванието преминава към изброява-

не на духовните условия, които трябва да изпълни вся-
ка човешка душа, желаеща да тръгне по вътрешния път, 
водещ към невидимия град. Става дума, всъщност, за 
най-строго самовъзпитание и морално самоусъвършен-
стване, а също и за интензивен медитативен и молитвен 
живот, в резултат на който не само недостойните пос-
тъпки и чувства, но всички нечисти и суетни мисли 
трябва да бъдат напълно изгонени от човешката душа: 
„И желаещият да отиде в такова свято място да няма никакъв лукав и 
развратен помисъл, смущаващ ума и отклоняващ встрани мислите на 
този човек, желаещ да отиде. Строго се пази от зли мисли, стремящи 
се да те отлъчат от това място. И не помисляй за това или онова. 
Такъв човек господ ще насочи по пътя на спасението. Или известие 
ще му дойде от този град или от такъв манастир, които са скрити и 
двата, градът и манастирът”. 
По удивителен начин словата за „известието”, което 

може да дойде за човека „от скритите град и манастир”, на-
помнят уводната глава на книгата на Валентин Андреа 
„Химическата сватба на Християн Розенкройц”211, къ-
дето се описва, как Християн Розенкройц получава от 
явилото се духовно същество известие във вид на пис-
мо, което трябва да му послужи за импулс за началото 
на неговото „пътуване за химическа сватба”: „Първият 
ден започва с това, че пред душата на носителя на ду-
ховните изживявания застават имагинации, които поз-
воляват да узрее неговото решение да започне пътува-
нето”212. В писмото се посочва също, че неговият път 
                                                 
211 J. V. Andreae. Die Chymische Hochzeit des Christian Rosenkreutz. 
Übersetzung v. W. Weber. Basel 1978. От тази книга са и следващите 
стихотворни цитати. 
 
212 Виж „Die Chymische Hochzeit des Christian Rosenkreutz”в том 
GA35. 

минава по върха на планината, на която се намират три 
храма: 

 
Ако ти за това си се родил 
И си избран от Бога за радост, 
Трябва да се изкачиш на върха, 
На който се намират трите храма, 
За да видиш самият ти чудото. 

 
Да си спомним, че за три храма се говори и в истори-

ята за построяването на Големия Китеж. По-нататък 
писмото съобщава, че „на пътуващия” е необходима 
дълбока вътрешна „чистота”, без която присъствието на 
„сватбата” може само да навреди на неговата душа, 
отхвърляйки я назад: 

 
Бъди на стража! 
Погрижи се за своята чистота! 
Ако усърдно не извършиш омивания, 
Сватбата може да ти навреди. 
Който смело не се домогва до щастие, 
Този тежи твърде малко и изостава213. 

 
Същия този мотив ние срещаме във втората част на 

Китежската легенда. Той е изразен в следните слова: „А 
ако някой тръгне, и започне да се съмнява, и да прославя навсякъде, 
то за такъв ще затвори господ града... И такъв човек нищо няма да 
получи, а само безполезен трудът му ще бъде. И съблазън, и укор, и 
хулене ще получи той за това от бога. Смъртно наказание ще приеме 
тук и в бъдещия век, осъждане и тъмнина като в рог за това, че такова 
свято място поругава, такова чудо, появило се в края на века наш: 
стана невидим градът подобно на това, както и в предишни времена 
имаше много манастири, станали невидими...”. 
Обаче, както това е описано и в „Химическата сват-

ба”, веднага след полученото отгоре „призоваване” 
човекът е трябвало сам да вземе свободно решение да го 
последва. Рудолф Щайнер казва във връзка с това: „По-
явяването на духовно Същество в небесно синьо одеяние, пок-
рито със звезди, и предаването на писмото – това са събития, 
през които преминава пътуващият към „химическата сватба”, 
но отначало го довежда при него още не свободно решение. 
Едва по-нататък той постига това, да породи [духовни] изжи-
вявания чрез такова свободно решение”214. Същият мотив се 
съдържа и в древноруското сказание: „Но този, който иска, 
и търси, и желае спасение [чрез намиране на невидимия град], този 
човек най-силно го вразумява благодатта божия, и му помага, и го 
учи, и го води към съвършено духовно смирено житие. Понеже никой 
никога и никъде не е бил изоставен от господа. Когато и да е призо-
вал, чут е бил от него... А нежелаещия, неусърдстващ, нежелаещ да 
получи своето спасение господ не го принуждава с нужда и неволя. 
Но господ върши всичко според усърдието и според волята и желани-
ето на сърцето на човека”. 
По-нататък в текста на легендата направо се посочва 

необходимостта от свободно приемане от човека на 
висшия духовен обет: „Когато някой с нелицемерен ум и непо-
колебима вяра даде обет [да търси съкровения град] и не помисля за 
нищо суетно в себе си, тогава, ако даже се върне назад, не разказвай-

                                                 
213 Преди допускане до сватбата всички гости трябвало да преминат 
през претегляне на особени везни за определяне на тяхното „морално 
тегло”, т.е. на действителните добродетели. 
 
214 Виж „Die Chymische Hochzeit des Christian Rosenkreutz” в том 
GA35. 
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ки нито на баща си, нито на майка си, нито на сестрите си, нито на 
братята си, то и на този отваря господ пътя и го насочва в такъв благ 
и тих пристан [в съкровения град] с молитвите на преподобните отци 
наши, които се трудят ден и нощ непрестанно”. Това е онзи све-
щен обет на духовно ученичество, който е бил приеман 
във всички векове от всички истински ученици на 
Тайната Наука и за които Китежската легенда казва, че 
приелият го „обещава по-добре от гладна смърт да умре, а него да 
не го напуска, и много други скърби да изтърпи и даже да умре” 
заради неговото изпълнение. 
Във вече напълно друга епоха и от напълно друго 

душевно устройство и ниво на съзнание ние намираме 
също такива удивителни слова, посветени именно на 
такава висша вярност на веднъж приетото вътрешно 
решение или обет. Те са били поместени от Новалис в 
края на неговата статия „Християнството и Европа”. В 
нея той пише, предусещайки онази висша духовна ре-
алност, за която повествува Китежската легенда, на 
пълно и самоотвержено посвещаване на себе си в служ-
ба на идеалите на бъдещия „Нов Йерусалим” и новото 
„Божествено Евангелие” и призовава всички, които, 
подобно на него, са приели висшия обет, да остават 
„верни на тази истинска, безкрайна вяра, която е по-
силна от самата смърт”215. 

 
В цялата втора част на Китежската легенда, както, 

впрочем, и в първата, ние намираме само едно място 
(освен заглавието), в което Големият Китеж е назован 
по име. Това място завършва с кратко описание – има-
що и конкретен исторически и същевременно дълбоко 
пророчески смисъл – на наближаващото възцаряване на 
антихристиянските сили в „държавата московска”: „И този 
град Голям Китеж невидим стана и опазван от ръката божия – така в 
края на нашия многотревожен и достоен за сълзи век господ покри 
този град с дланта своя. И стана той невидим, вследствие молитвите и 
молбите на онези, които достойно и праведно му изразяват своята 
почит и преклонение, които няма да видят скръб и печал от звяра-
антихрист. Само за нас скърбят ден и нощ, поради отстъплението 
наше, на цялата наша държава московска, защото антихристът царува 
в нея и всичките му заповеди са скверни и нечисти”. 
След това погледът на читателя – както и в първата 

част – отново, без каквито и да са преход и пояснение, 
се насочва от духовните сфери към Земния свят, към 
развалините на града Голям Китеж: „За запустяването на 
този град разказват отците, а те са слушали от предишните отци, 
живели след опустошаването на града и сто години по-късно след 
нечестивия и безбожен цар Батий. Понеже той е разорил цялата тази 
земя заузолска216 и села и деревни217 с огън е изгорил. И с гора е 
обраснала цялата тази страна заузолска. И от онова време невидими 
са станали градът този и манастирът”. Създава се впечатление, 
че за авторите е било особено важно да покажат, че, 
макар „физическият” град Голям Китеж и да е бил раз-
                                                 
215 Novalis. Die Christenheit oder Europa. 
 
216 „Страна Заузолска – така е наричана територията между Керже-
нец и Узолой...” (Според В. Л. Комарович. Китежская легенда. Моск-
ва 1936). 
 {Бел. пр.: Реките Керженец и Узолой са леви притоци на Волга, в 
центъра на европейската част на Русия}. 
 
217 Бел. пр.: Село – голямо селище, обикновено стопански и адми-
нистративен център за съседните селища; селище с църква. 
Деревня – неголямо селище без църква. 

орен от монголо-татарите и вследствие на това да е 
изпаднал в запустение218, тази неизбежна съдба на вся-
ко творение на човешките ръце съвсем не е засегнала 
неговия небесен първообраз, съкровения град Китеж. 
След това, към края на втората част на легендата е 

поместено следното предупреждение, свидетелстващо 
за нейния произход от източниците на истинското 
християнско откровение: „Тази книга-летописец ние написахме 
в година 6759 (1251), и я утвърдихме със събор, и я предадохме на 
светата божия църква за укрепването на всички православни христи-
яни, желаещи да прочетат или послушат, а не да похулят това божес-
твено писание. А ако някой човек поругае или изложи на присмех 
това, утвърдено от нас писание, да знае този, че той не нас е похулил, 
а бога и пречистата негова майка, повелителката наша богородица и 
приснодева219 Мария”. След което легендата посочва и не-
посредственото участие в чудото „на покровителство на 
града” на самата Божия Майка. «А които прославят, и велича-
ят, и поменуват нейното велико име, на майката божия, тях тя закри-
ля, и пази, и покрива с дланта своя, принасяйки на сина свой молитва 
за тях: „Не оставяй в презрение моето прошение, о син любими. Ти, 
който с кръвта своя изми целия свят, помилуй и тях и съхрани и 
закриляй призоваващите името ми с вяра несъмнена и с чисто сърце”. 
И затова господ ги покрил с ръката си, за което ние написахме, и 
утвърдихме, и известихме». От тези слова следва, че чудото 
„на покровителство на града Китеж” е било осъществено от 
Христос чрез посредничеството на Неговата Майка, 
небесната Мария-София. 
Цялото повествувание завършва с кратко молитвено 

славословие, осведомяващо за това, че в Духовния свят 
покровителка на небесния Китеж е именно Мария-
София: „Слава на прославяния в троицата бог и пречистата богоро-
дица, закриляща и пазеща това място, и на всички светии. Амин”. 
Тези завършващи Китежската легенда слова по уди-

вителен начин я свързват с друго предание, намерило 
своето висше въплъщение в празника Покров Богоро-
дичен, един от най-главните християнски празници в 
Рус, непознат в такава форма в нито една друга христи-
янска страна. В образа на главното събитие на този 
празник и в образа на невидимия град Китеж ние имаме 
две централни, главни имагинации, изразяващи самата 
същност на Шестата културна епоха. Първата (имаги-
нация на празника Покров) представя образа на слиза-
нето в душите на хората на Новия Паладиум220, или 
субстанцията на Духа-Себе221. Втората (имагинация на 
града Китеж) – указва на бъдещото явяване вече на 
самата Земя на небесния град, т.е. неговото реално 
„Земно” осъществяване в нова социална общност, ос-
нована на принципа на универсалното, общочовешкото 
братство на всички хора с добра воля. 

                                                 
218 Както беше посочено по-горе, изграждането и разрушаването на 
града Голям Китеж съответства вече не на Земната, а на имагинатив-
ната реалност, макар и до някаква степен още да е свързана с физи-
ческия свят. 
 
219 Бел. пр.: Присно=винаги; присный=вечен, всякогашен, постоянен. 
Църковнославянски термин, използван предимно в книжовния език, в 
разговорната реч запазва известен отпечатък на книжовност. 
 
220 Бел. пр.: За троичната Слънчева тайна, символизирана в Палади-
ума (статуя на Атина Палада), нейното възраждане и издигане в 
човешкото съзнание виж, например, GA208, 5 и 6.ХІ.1921. 
 
221 Виж S. O. Prokofieff. Ewige Individualität. Anh. ІІІ. 
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На тази висша социална общност, която човечеството 
трябва да достигне в Шестата културна епоха, когато 
хората отново, но вече в пълно съзнание, ще могат да 
работят съвместно с Йерархичните Същества указва 
описаното по-горе „население” на небесния Китеж, 
състоящо се от приели в себе си Импулса на Христос 
човешки души и действащи заедно с тях ангелски Съ-
щества222. 
Този образ на множество светии, апостоли, мъченици 

и мъченички, праведници и праведнички, действащи 
съвместно с висшите Йерархични Същества, ние нами-
раме в главната имагинация на празника Покров. В нея, 
както това е показано на много празнични икони, в 
обкръжението на Мария-София в определен смисъл 
отново се появява цялото население на небесния град 
Китеж, т.е. човечеството на Шестата културна епоха, 
възглавявано от двамата Йоановци: Йоан Евангелист и 
Йоан Кръстител223. Освен това, тази двойна имагинация 
на празника и града указва също и към тайната на на-
пълно новото отношение между живи и умрели, между 
обитателите на Земята и обитателите на „невидимия 
Китеж”, което ще настъпи в епохата на Духа-Себе. 
Известно е, че, според думите на Рудолф Щайнер, 

„Духът-Себе ще се образува благодарение на това, че умрелите 
ще бъдат съветници на живеещите на Земята”224. Поради 
това не без основание в Китежската легенда се говори 
за това, че именно Мария-София е „закриляща и пазеща” 
небесния град. Понеже, в съответствие с най-древната 
                                                 
222 По данни на съвременната Наука за Духа, това ще бъдат преди 
всичко онези ръководещи Земните хора Ангели-пазители, които в 
Духовните светове ще останат докрай верни на Слънчевата сфера на 
Архангел Михаил (виж GA237, 3.VІІІ.1924). 
 
223 Виж S. O. Prokofieff. Ewige Individualität. Централната, главна 
роля, която в имагинацията на Шестата културна епоха играят двама-
та Йоановци – Йоан Кръстител и Йоан Евангелист – е свързана също 
с това, че едва към това време човечеството ще може в пълна степен 
да разбере най-дълбокото от Евангелията – Евангелието от Йоан, 
имащо в духовен смисъл двама автори: Йоан Кръстител от Пролога 
до десетата глава и Йоан Евангелист, започвайки от единайсета глава 
(виж GA103, 22.V.1908). 
Понеже задачата на Антропософското Движение е постепенно да 
подготви човечеството за прехода в Шестата епоха, именно то в наше 
време е един от най-важните канали, по който свръхсетивните инспи-
рации на Йоан Кръстител и Йоан Евангелист (естествено, че двамата 
след „поврата на времената” са преминали през по-нататъшни въплъще-
ния) могат да се вливат в човечеството. Казаното може да се обобщи 
с думите на Рудолф Щайнер: „Спиритуалната култура, която трябва да започне 
с Антропософското Движение, ще може да разбере този документ [Евангелието от 
Йоан] в неговия истински, спиритуален образ и да подготви онова, което ще доведе до 
Шестата културна епоха” {GA103, 30.V.1908-І}. 
 
224 GA182, 30.ІV.1918. Както е посочвал Рудолф Щайнер, в сцените 
на нахранването на 4000 и 5000 човека, описани в Евангелието от 
Матей (Ев. Матей 14 и 15), апостолите са преживели на астрален план 
процеса на пронизване с космичната сила на Христос на онези чо-
вешки души, които в продължение на останалото време от Четвъртата 
и цялата Пета културна епоха е трябвало да разпространяват на Земя-
та Християнството. По подобен начин имагинацията на душите на 
умрелите, населяващи небесния град Китеж, а също обкръжаващи 
Мария-София на руските икони на празника Покров, указват към 
душите на онези хора, които ще отнесат Импулса на Христос в чове-
чеството на Шестата културна епоха. 
Фактът, че за тези души нищо не се говори в Евангелията (като за 
нахранване на шест хиляди човека), се обяснява с това, че Шестата и 
всички следващи епохи на Земното развитие ще бъдат вече ясновидс-
ки, и поради това не се нуждаят от специалното им пронизване с 
Импулса на Христос, както в своята основа неясновидските – Четвър-
та и Пета следатлантски епохи. 

християнска традиция, именно тя в Духовните светове 
е не само велика Закрилница на умрелите, но и специ-
ална Покровителка на Шестата културна епоха. „Това 
ще бъде времето” – казва Рудолф Щайнер – „когато хората 
в много по-голяма степен, отколкото днес, ще притежават обща 
мъдрост [София], ще бъдат сякаш потопени в общата за всички 
тях мъдрост”225. А това означава, че тогава цялото чове-
чество ще придобие съзнателно отношение към кос-
мичната сфера на София, благодарение на пронизване-
то с нейните сили на Съзнателната душа, която в ре-
зултат ще стане способна да приеме в себе си висшия 
импулс на Духа. 
Към казаното може да се добави, че в Шестата кул-

турна епоха съвкупността от хората, постигнали пълно 
одухотворяване на Съзнателната душа и посредством 
това свободно обединили се в нова братска общност, 
основана изключително върху любовта и взаимното 
разбиране, за пръв път в цялото Земно развитие ще даде 
възможност на силите на космичната София реално да 
се въплътят на Земята и да пронижат със себе си целия 
социален живот на човечеството. Тогава Импулсът на 
Христос ще действа в човечеството с помощта и чрез 
посредничеството на космичните сили на София, към 
което в руските икони, изобразяващи празника Покров, 
пророчески указва образът на Христос, благославяйки 
отгоре Мария-София, изпращаща своя амофор (покри-
вало) на човечеството226. А в легендата за Китеж, както 
ние видяхме, самото ставане на града невидим, т.е. 
процесът на издигане към висшия духовен първообраз 
в резултат на новата връзка на човешката душа с Хрис-
товото Същество, също възниква при посредничеството 
на „закрилящата и пазеща” небесния град Мария-София. 
Така по удивителен начин едно друго се допълват те-

зи две най-дълбоки древноруски предания. Сказанието 
за невидимия град Китеж е образ-имагинация на братс-
кото обединение на всички хора към времето на Шеста-
та културна епоха в нова социална общност, от която в 
човечеството постепенно ще се формира сякаш някаква 
душевна чаша, която ще може в бъдеще да приеме в 
себе си субстанцията на Духа-Себе, към бъдещото 
слизане на който пророчески сочи основният образ – 
имагинацията на празника Покров. 
За това, че самата възможност за бъдещото слизане 

на Духа-Себе в човечеството се намира в непосредстве-
на зависимост от формирането на Земята на тази нова 
социална общност, Рудолф Щайнер говори със следни-
те думи: „Като висш идеал се рее пред нас тази общност, 
която така ще обхване Шестия културен период, че цивилизо-
ваните хора от само себе си, от тяхната собствена душа, ще 
бъдат един за друг като братя и сестри”. И малко по-нататък 
в същата лекция: „Духът-Себе трябва в бъдеще да слезе, 
обаче той може да слезе само в човешка общност, която е про-
низана от братство. Той никога не ще може да се разпространи 
в общност, която не е пронизана от братство”227. 
Даже на външноисторическо ниво може да се прос-

                                                 
225 GA103, 30.V.1908-І. 
 
226 Виж S. O. Prokofieff. Ewige Individualität. Anh. ІІІ. 
 
227 GA159/160, 15.VІ.1915. 
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леди едновременността на възникване на легендата за 
Китеж и въвеждането в Рус на празника Покров. Така, в 
първата част на Китежската легенда, в описанието на 
пътуването на княз Юри Всеволодович по Рус с цел 
построяване на храмове в чест на Богородица, ние че-
тем: „И замина от Москва в Преславл-Залески, а от Преславл-град в 
Ростов-град. В същото това време бил в град Ростов великият княз 
Андрей Боголюбски. И повелел благоверният княз Георги в този град 
Ростов църква да се строи в името на Успението на пресветата пове-
лителка наша богородица и приснодева Мария в година 6672 (1164), 
месец май в двайсет и третия ден”. 
Кой е бил в действителност споменатият в сказанието 

княз Андрей Боголюбски228? Исторически това е един 
от синовете на основателя на Москва Юрий Дългоръки, 
роден чичо на княз Юрий [Всеволодович. Бел. пр.] и 
един от неговите предшественици на Владимиро-
Суздалския престол. Именно той е пренесъл от Киев 
във Владимир главната древноруска светиня, знамени-
тата византийска икона на Божията Майка, получила 
оттогава наименованието Владимирска Богородица. 
Но това още не е всичко. Според църковното преда-

ние, празникът Покров е бил въведен в Рус именно от 
княз Андрей Боголюбски и при това в 1164 г.229, в съ-
щата година, в която него, според Китежската легенда, 
го е посетил неговият племенник княз Юри Всеволодо-
вич (в май 1164 г.). Наистина, срещата на двамата мъже 
не е исторически факт, понеже Андрей Боголюбски е 
бил убит от боляри тринайсет години преди раждането 
на неговия племенник Юри. Обаче за безименните ав-
тори на Китежската легенда е важна преди всичко не  
 

                                                 
228 Роден около 1112 г., убит от заговорници-боляри в 1174 г. 
 
229 Виж описанието на празника Покров Богородичен в православно-
църковния календар за месец октомври. 

историческата достоверност на описваните събития, а 
вътрешната духовна връзка между учредяването в Рус 
на празника Покров (1 октомври по стар стил) и по-
нататъшната дейност на княз Юри Всеволодович. Тази 
вътрешна връзка особено се подчертава в легендата с 
това, че младият княз „повелява” на по-възрастния да 
построи в Рус църква в името на Приснодева Мария: „И 
повелел [княз Юри Всеволодович. Бел. пр.] да замине Андрей, княз 
Боголюбски, в град Муром и да изгради в град Муром църква в името 
на Успението на пресветата повелителка наша богородица и присно-
дева Мария”. Построил ли е в действителност княз Ан-
дрей или не тази църква е неизвестно, но, както изг-
лежда, именно на обратния път от Муром към себе си в 
Ростов той в 1165 г. е издигнал знаменитата църква 
Покров на Нерл, първия руски храм, посветен на новия 
празник. Именно от този първи храм е започнало стро-
ителството по цяла Рус на църкви, посветени на Покро-
ва на Божията Майка. 
По такъв начин ние виждаме, в каква чудна хармония 

и взаимна връзка са пребивавали в Рус Земните и ду-
ховните събития във времето, предхождащо монголо-
татарското нашествие. 
За окултното значение на въвеждането на празника 

Покров именно в разглеждания период още ще бъде 
казано по-долу. А засега е необходимо още един път да 
насочим вниманието си към онзи образ, който ни се 
открива от съпоставянето на двете най-важни руски 
предания: „За невидимия град Китеж” и „За Покрова на 
Божията Майка”, представящи двата наистина главни 
елемента на Шестата културна епоха. 
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Полученият от нас в предишната глава при разглеж-
дането на двете най-важни древноруски предания има-
гинативен образ на новата социална общност, предс-
тавляващ своеобразна душевна чаша за възприемане на 
висшата духовна субстанция – Духа-Себе, показва уди-
вително родство с главната имагинация на Мистерията 
на Светия Граал. 
Вътрешната близост на двете имагинации става още 

по-очевидна, ако вземем под внимание основната идея 
на лекцията на Рудолф Щайнер от 17.VІІІ.1924 г. Езо-
теричната същност на течението на Граала, се говори в 
нея, се е състояла в това, че в неговите Мистерии неп-
рестанно е ставало общуване с макрокосмичния Дух-
Себе на Христос, който Той е донесъл със Себе си от 
духовните висини и в момента на Кръщаване в реката 
Йордан е вместил в обвивките на Исус от Назарет230. В 
главната имагинация на Граала, представляваща средо-
точието на цялото езотерично Християнство, ние пора-
ди това имаме образа на Чашата, изпълнена с най-
чистата субстанция на „аза”, при която слиза Светият 
Дух в образа на бял гълъб, който не е нищо друго, ос-
вен космичният първообраз на онзи член на човешкото 
същество, който се нарича Дух-Себе. 
Принципът на „аза” най-пълно се проявява в Съзна-

телната душа на въплътения на Земята човек. Поради 
тази причина в Мистериите на Граала учениците отно-
во и отново са се стремили мистично да изживеят оно-
ва, което е станало исторически при Кръщението в река 
Йордан и което особено точно е описано в Евангелието 
от Йоан. „Авторът на Евангелието от Йоан е изобразил Све-
тия Дух, който слиза в Съзнателната душа на Исус (от Наза-
рет. Бел. пр.) и я изпълва като Дух-Себе, в символа на гъ-
лъб”231 – казва Рудолф Щайнер. 
Тук ние виждаме точната духовнонаучна характерис-

тика на самия процес на осеняване на човека от Светия 
Дух. Прониквайки от космичните сфери в Съзнателната 
душа, той се разкрива и започва да действа в нея като 
Дух-Себе, или Манас. В самата санскритска дума „ма-
нас” вече се съдържа тайнственото посочване към този 
духовен процес: напълно одухотворената Съзнателна 
                                                 
230 Виж GA240, 27.VІІІ.1924. 
 
231 GA100, 22.ХІ.1907. 

душа, отваряйки се нагоре, подобна на сребриста Лунна 
чаша, приема в себе си слизащото от космичните виси-
ни Слънце на Духа. 
Образът на Слънцето, носено в чашата на хоризон-

талния сърп на Луната, е бил от незапомнени времена 
най-древната имагинация на Духа-Себе. «Вземете санск-
ритската дума „манас”» – казва Рудолф Щайнер. «Който я 
разбира, този в самото нейно звучене има пред себе си образа 
на чаша, образа на Луна, носеща Слънце. И когато на санск-
ритски език се е произнасяла тази дума, то човекът я е чувствал 
в своята воля като чаша, която е носила неговото мислещо 
същество»232. 
На тази микрокосмична имагинация на Манаса в чо-

века съответства напълно реален макрокосмичен образ 
на небето, а именно: тесният сърп на намаляващата 
Луна, носещ като в чаша силите на Духовното Слънце, 
„така че в действителност самият Слънчев Дух се намира в 
Лунната чаша”233. Рудолф Щайнер нарича този видим за 
външното зрение образ „образ на Светия Граал на небето”. 
От казаното ясно следва изначалната дълбока връзка 
между Мистериите на Граала и развитието на принципа 
на Духа-Себе в човека. 
Поради тази причина Рудолф Щайнер също характе-

ризира Христос като подател на „особен космичен Дух-
Себе”234, т.е. като подател на пронизващия нашата Все-
лена космичен Дух. А понеже в Мистериите на Граала 
реално е ставало общуването с Духа-Себе на Христос, 
то в света те са били непосредствено продължение на 
събитието на Петдесетница235, понеже са водили към 
съзнателно възприемане на импулса на Светия Дух, 
който след Мистерията на Голгота действа в човечест-

                                                 
232 GA211, 21.ІІІ.1922. 
 
233 GA149, 2.І.1914. 
 
234 GA165, 16.І.1916. 
 
235 Бел. пр.: Петдесетницата е един от дванайсетте главни празници 
на Православната църква, наричан още празник на Светата Троица. 
На Петдесетница изведнъж се извила вихрушка и самият Свети Дух 
се явил пред вярващите във вид на огнени езици и ги дарил с божест-
вени дарове. По думите на апостол Павел (Послан. към Галатян. 5: 
22-23), даровете на Духа са: любов, радост, мир, дълготърпение, 
благост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание. 
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вото по социално формиращ начин. Истинският Свети 
Дух е „спиритуално начало и представя днес спиритуалното. 
Но той постепенно трябва да се осъществи и в съвместния 
живот на хората, в социалните форми, които ще възникнат в 
периодите на Юпитер, Венера, Вулкан, когато Светият Дух 
свръхсетивно ще се въплъти вече не в единичния човек, а в 
цялото човечество, което ще получи тогава напълно нова кон-
фигурация. Сега ние наблюдаваме само началото на този про-
цес”236. 
Както вече беше отбелязано, изпреварване, предиз-

вестяване на бъдещия еон Юпитер вътре в съвременно-
то въплъщение (на еона) Земя ще стане Шестата кул-
турна епоха. Поради това в тази епоха ще бъде положе-
на първата основа на великата, обхващаща цялото чо-
вечество общност, представляваща в духовно отноше-
ние храм или град – място на обитаване и действие на 
космичния, или Светия Дух237. С други думи, това ще 
бъде времето, когато Мистериите на Граала ще станат 
достъпни на цялото човечество, и, като духовна основа 
и средоточие или център на новата, напълно пронизана 
от Духа социална общност (публичност, обществено 
участие), ще се разпространят по Земята. Тогава стана-
лият в миналото невидим град Китеж ще слезе на Земя-
та и ще стане на нея видимо съобщество на светии, 
изцяло пронизано от Светия Дух. Това ще бъде време-
то, когато онези духовни храмове, за които Рудолф 
Щайнер говори в първата глава на книгата „Как се пос-
тигат познания за висшите светове?” (GA10) като за 
пребиваващи сега само в Духовния свят (в Китежската 
легенда „град и манастир”), в Шестата, Славянската епоха 
отново ще се появят на Земята. 
По такъв начин езотеричното съдържание на легенда-

та за „невидимия” или „съкровения” град се оказва най-чист 
израз на „духа на Граала”, изначално живеещ в източнос-
лавянските народи. Да погледнем от тази гледна точка 
още веднъж, накратко, към нейните най-важни събития. 
Княз Юри Всеволодович, идеалният, възвишен предс-
тавител на този „дух”, воден от същите духовни импул-
си, както и неговият прародител свети Владимир, изг-
ражда по цяла Рус църкви, явяващи се зримо въплъще-
ние на „духа на Граала”. На брега на езерото Светлояр 
той издига Голям Китеж с три храма, изразяващи тро-
ичния характер на социалната структура на бъдещето. 
Обаче градът се оказва построен преждевременно, про-
излизайки изцяло от силите на Сетивната душа, понеже 
цялото човечество трябва отначало да премине през 
следващите етапи на развитие – на Разсъдъчната душа 
или Душата на чувството и Съзнателната душа, преди 
да може по правилен начин да приеме в себе си висшия 
импулс на Духа-Себе. В резултат плодовете от труда на 
княза са разрушени от външни враждебни сили. 

                                                 
236 GA165, 16.І.1916. 
 
237 Това ще бъде първата степен. Втората ще бъде пронизване на 
цялото човечество от самия Христос като космичен Буди (Дух-
Живот), започвайки от втората половина на Шестата и в първата 
половина на Седмата културна епоха. Последното ще бъде свързано с 
началото на възникване на Земята на богочовечеството. А в още по-
отдалечено бъдеще ще последват по-нататъшни откровения на Хрис-
тос (Виж S. O. Prokofieff. Der Jahreskreislauf als Einweihungsweg zum 
Erleben der Christus-Wesenheit. Stuttgart 1989. Teil ІV. Kap. 6). 

А самият Юри Всеволодович приема мъченическата 
кончина на бойното поле и след смъртта, според устно-
то народно предание, намира пътя водещ в невидимия 
град Китеж. Тук ние имаме преди всичко посочване на 
реалния окултен факт, че определено време след смърт-
та всеки човек се облича в Духовния свят в обвивката 
на Духа-Себе238. Но онзи, който се е отличавал по време 
на живота с особена праведност или е приел мъчени-
ческа кончина за Христовото дело, като правило, изжи-
вява това с много по-голяма съзнателност, отколкото 
обикновено. А ако към това се добавят и особените 
духовни обстоятелства, за които ще бъде казано по-
долу, то такъв човек може в Духовния свят да намери 
достъп в небесния Китеж, т.е. да влезе за известно вре-
ме в множеството на онези човешки души и свързани с 
тях Йерархични Същества, за които говорят Китежска-
та легенда и имагинацията на празника Покров. 
Нещо подобно, според свидетелството на Рудолф 

Щайнер, става и сега в Мистериите на Граала. Понеже 
след завършването от Парсифал на неговата Земна ми-
сия (Х в.) тези Мистерии пак са били отнесени от Земя-
та в Духовния свят, където пазители на Светата Чаша 
отново са станали Йерархични Същества и избрани 
души на умрелите. Рудолф Щайнер казва: „Никога на-
пълно не може да се разбере сказанието за Светия Граал, ако не 
се знае кои са били негови пазители. Избрани умрели са става-
ли пазители на Светата Чаша... онези, които са умрели и сега са 
се събрали около Граала”239. 
При това значителна част от такива свръхсетивни па-

зители на Светата Чаша в предишно Земно въплъщение 
са принадлежали именно към източнославянски наро-
ди. Понеже интензивното изживяване на много руски 
хора още във физическото тяло на „духа на Граала” и 
тяхната способност вследствие на това след смъртта „да 
се срастват със своя Ангел и да гледат с неговите духовни очи 
в Духовния свят”240, т.е. в изключително висока степен 
„да се срастват” със своя Дух-Себе, за да съзерцават с 
негова помощ висшите тайни на свръхсетивното би-
тие241 – всичко това особено е предразполагало такива 
                                                 
238 Виж GA168, 18.ІІ.1916. 
 
239 Виж GA214, 27.VІІ.1922. 
 
240 GA158, 9.ХІ.1914. В същата лекция, описвайки отношението на 
човешката душа, преминала в последното въплъщение през „руско 
тяло”, към ръководещото я ангелско Същество, Рудолф Щайнер казва, 
че „тя сякаш е предразположена към идентифициране в своето съзнание със своя 
Ангел”. Такъв човек след смъртта „особено е пронизан в цялото свое същество 
от Ангела”. И накрая: „...душите, които са преминали през физически руски тела, 
притежават предразположение да живеят в тяхното сегашно душевно състояние [след 
смъртта] повече като Ангели, отколкото като хора”. 
 
241 Изказванията на Рудолф Щайнер за посмъртната връзка на чове-
ка, преминал през руска инкарнация, с Ангела е интересно да се 
сравни със словата, които в Шестата културна епоха ще може да си 
казва всеки човек: «Да, нашият „аз” се е развил до определена степен, така че 
сега в него може да сияе, сякаш от висшите светове, Духът-Себе – своеобразно 
висше ангелско Същество, което не сме самите ние, но което ще сияе в нас и ще ни 
обхваща... По такъв начин, в следващата, Шестата следатлантска културна епоха ние 
ще чувстваме привличане към това, което, сияейки, ще прониква в нас. Ние няма да 
казваме: Духът-Себе е вътре в мен, а ще казваме: аз участвам в едно Същество [в 
Ангел], което изпраща в мене своите сияещи сили от висшите светове, което ме води 
и насочва, което е станало мой ръководител поради благодатта (благо-
дат=изпратена отгоре сила, помощ. Църковен термин. Бел. пр.) на 
висшите Същества!» (GA130, 9.І.1912). В Китежската легенда към това сочат 
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души след смъртта да станат пазители на Граала в не-
говия невидим храм. 
С този дълбоко значим факт, че душите на избрани 

умрели са били пазители на Граала в Духовните свето-
ве, особено в периода ІV–ХІІІ, ХІV столетие, е свързана 
още една тайна, която може да ни помогне да разрешим 
едно странно противоречие, а именно: известната 
двойственост на образа на княз Юри Всеволодович, 
несъответствието на неговата историческа личност на 
това, как той е представен в Китежската легенда. Така в 
цял ред ранни руски летописи се описват много пос-
тъпки на княза, които в онова време не са могли да 
бъдат одобрени от съвестта на неговите съвременници. 
Например, изложени на нападението на хан Батий, жи-
телите на Рязан се обърнали към княза за помощ, но тя 
им е била отказана. Княз Юри Всеволодович Влади-
мирски „и самият той не тръгнал, и помощ не изпратил, замисляйки 
сам да победи Батий”242. В резултат градът бил разграбен и 
изгорен, а почти всички жители избити. Печално извес-
тен е бил княз Юри и със своята продължителна вражда 
с родните братя за наследството на бащата – владимир-
ския престол. 
Съвсем различен е неговият образ, представен в ле-

гендата: благочестив, който непрестанно размишлява за 
божественото, изгражда храмове и градове, мъжествено 
се отправя срещу монголо-татарите и загива с праведна 
смърт в борбата с врага. 
При съпоставяне на тези различни характеристики 

възниква впечатлението, че става дума за човек, чрез 
когото отвреме навреме е действала друга, по-висша 
индивидуалност, присъствието на която смътно е било 
усещано от народа като особена аура, обкръжаваща 
княза и произхождаща от света на умрелите. В онези 
години и в предхождащите ги столетия, подобно нещо 
често се е срещало, макар в отчасти друга културна 
окраска, и в други области на Европа. Рудолф Щайнер 
подробно описва този особен феномен: „В онова време 
(ІV–ХІV в.) на Земята са живели хора, които са си казвали: 
съществуват човешки индивидуалности, които някога в мина-
лото дълбоко са били почитани тук на Земята, а сега умрели са 
толкова значими същества в света на умрелите, че могат да 
станат пазители на Граала. И ние не можем да направим нищо 
по-добро, освен да им предоставим обвивка, за да могат да 
продължат да действат чрез нас и по-нататък. –И в онова време 
сред народа в болшинството си е бил разпространен такъв 
възглед: съществуват хора, желаещи рицарите на Граала от 

                                                                                  
словата, че „всяка крачка на търсещия невидимия град ще бъде известна и ще бъде 
записана от ангел”. А в лекцията от 20.ІІ.1917 (GA175) Рудолф Щайнер 
посочва това още по-ясно: «Вместо да употребяваме сложния израз: „Ние се 
намираме във връзка с Йерархията на Ангелите”, може да се каже: „Ние се намираме 
във връзка с онова, което трябва да дойде в бъдеще – с нашия Дух-Себе”». От 
приведеното следва, че човек, преминал в последното въплъщение 
през „руско тяло”, след смъртта изживява във висшите светове духовно 
състояние, съответстващо точно на това, което всички живеещи на 
Земята хора ще достигнат едва в Шестата културна епоха. С други 
думи: не толкова приживе, колкото след своята смърт, преминалата 
в своето последно въплъщение през „руско тяло” душа подготвя епохата 
на Филаделфия за цялото човечество. В това, може би, се съдържа 
още един аспект на думите на Рудолф Щайнер: „Това, за което толкова 
просто казват: човекът се е родил руснак – има дълбоко, колосално дълбоко 
значение” (GA158, 9.ХІ.1914). 
 
242 Цитат от: Памятники литературы Древней Руси. ХІІІ век, с. 185. 

Духовните светове да могат да действат чрез тях във физичес-
кия свят”. В Западна и Средна Европа човекът, чрез ко-
гото тук, във физическия свят, е действал рицар на Гра-
ала, е бил наричан Лебед243. 
Разбира се, такива „Лебеди”, т.е. човешки носители 

на пребиваващи във висшите светове рицари на Граала, 
е имало не само в Западна и Средна Европа. Подобни 
хора е можело да бъдат намерени и на Изток в Европа, 
при това особено често преди татаро-монголското на-
шествие. Такива, например, са били княз Юри Всево-
лодович, главен герой на Китежската легенда, и него-
вият чичо княз Андрей Боголюбски, основател на праз-
ника Покров на Богородичен. Оттук е и определеният 
паралелизъм между посмъртното битие на руския княз 
Юри и много представители на западни области на 
Европа, тъй като след смъртта на княза действащият 
чрез него през време на Земния му живот рицар на Све-
тата Чаша е станал след това негов водач за свръхсе-
тивната обител на Граала. Затова в легендата образът 
на княз Юри след неговата смърт в съответствие с ду-
ховното приближаване към свръхсетивната обител все 
повече се слива с образа на водещия го безименен ри-
цар, от инспирациите на когото той е действал на Земя-
та244. 
На свой ред и княз Юри Всеволодович след смъртта е 

продължавал духовно да участва във всички по-
нататъшни Земни събития. Свидетелство за това е, нап-
ример, споменаването в така наречения Лаврентиев 
летопис, повествуващ в историята за нашествието в Рус 
на хан Батий, че именно с молитвите на Юри Всеволо-
дович са били спасени от монголо-татарите неговият 
брат Ярослав и шестимата му синове (това е станало 
вече след смъртта на княз Юри). Същият летопис свър-
зва неговото име и със завършването на първата вълна 

                                                 
243 GA214, 23.VІІ.1922. 
 
244 В Мистериите на Граала в Духовните светове трябва да се разли-
чават три кръга: външен, среден и вътрешен. Вътрешният кръг се 
състои от 12 члена, съставляващи езотеричното ядро на Мистериите и 
пребиваващи в непрестанно духовно общуване с Духа-Себе на Хрис-
тос. Средният кръг се състои от 36 члена. Към него, както и към 
вътрешния кръг, принадлежат душите на онези хора, които на Земя-
та вече са били свързани с езотеричното течение на Граала и про-
дължават да му служат и след смъртта. Например, физически въплъ-
теният Лоенгрин е принадлежал към средния кръг, а неговият свръх-
сетивен инспиратор – към вътрешния. Към средния кръг е принадле-
жал и свръхсетивният инспиратор на княз Юри. А самият княз след 
смъртта е влязъл едва във външния, състоящ се от доста голям брой 
души, кръг от пазители на Граала, пребиваването в който, обаче, 
продължава сравнително кратко. От казаното става по-разбираемо, 
защо учредената на Рождественското Събрание в 1923 година от 
Рудолф Щайнер езотерична Школа според неговия замисъл е трябва-
ло да се състои от три класа: ІІІ клас – 12 члена, ІІ клас – 36 (12 х 3) 
члена, І клас – неограничен брой членове. По такъв начин, в случай 
на основаване на всичките три класа, езотеричната Школа би била 
Земно отражение на Мистериите на Граала в свръхсетивните свето-
ве. 
За Лоенгрин и неговия инспиратор виж в GA214, 23.VІІ.1922. За 
трите класа на основаната на Рождественското Събрание Свободна 
висша школа на Науката за Духа (езотерична Школа) и за количест-
вения състав на нейните членове виж записките на граф Л. Полцер-
Ходиц за беседата с Рудолф Щайнер на 11.ХІ.1924 г., публикувани в 
„Хроника 1924–1925” (GA36/260а), а също лекцията от 28.ІХ.1924 
(GA238). За самото Рождественско Събрание 1923/1924 г. като съв-
ременно откровение на Земята на Мистериите на Граала виж С. О. 
Прокофиев. Рудолф Щайнер и Крайъгълните мистерии на нашето 
време. Антропос. издат. “Даскалов”, Стара Загора 2009, ч. ІІІ. 



Наука за Духа − Антропософия 
Духовните извори на Източна Европа и бъдещите Мистерии на Светия Граал 

__________________________________________________________________________________________________ 
 
 

  
70 

на монголо-татарското нашествие: „Не е презрял Господ 
молитвите и сълзите на княз Юри, които е принасял той на Господа, 
молейки се денем и нощем, за да не обеднее православната вяра 
християнска. И така стана: Господ ни изпрати голямо спасение, зара-
ди нашия княз ни е избавил Бог от враговете наши”. С тези думи 
завършва доста дългото славословие за княз Юри Все-
володович, в което също четем: „Юри, въплътено мъжество – 
с кръв се измиха страданията твои!”. По-нататък двамата кня-
зе, Юри Всеволодович и Андрей Боголюбски, са били 
причислени в Рус към ликовете на светиите. В това се е 
изразила общонародната вяра, че посмъртно те са влез-
ли в състава на избраните души, които населяват не-
бесния град Китеж, бидейки и двамата едновременно 
свързани и с великото тайнство на бъдещите времена, 
към които сочи празникът Покров245. 

 
Особено значение за разбиране на дълбокия смисъл 

на легендата за град Китеж има привежданата от нея 
собствена хронология на събитията. Княз Юри Всево-
лодович изгражда Голям Китеж в продължение на три 
години, от 1165 до 1168 г. Строителството започва в 
следващата година след легендарното му посещение 
при чичото, княз Андрей Боголюбски, а също след ис-
торическото въвеждане от последния на празника Пок-
ров (1164). А в същата 1165 г. на река Нерл, недалеч от 
Владимир, Андрей Боголюбски строи първия храм, 
посветен на този празник. 
Духовният живот на Западна и Средна Европа в това 

време е белязан с две важни обстоятелства. От втората 
половина на ХІІ в. цялата Западна църква изпитва дъл-
боко вътрешно сътресение – възниква и повсеместно се 
разпространява първата вълна на съмнение в духовната 
реалност на преображението в причастието с хляб и 
вино246. В отговор на тези първи симптоми на духовен 
упадък строго затворените кръгове на езотеричното 
Християнство приемат решение да бъдат разгласени 
някои тайни от Мистериите на Граала във формата на 
екзотерични предания. 
Така във външния свят за пръв път проникват и нео-

бикновено бързо се разпространяват по цяла Средна и 
Западна Европа многобройни екзотерични сказания за 
Граала. В 1180 г., точно дванайсет години след завърш-
ването на зданието на Големия Китеж, на Запад се поя-
вява първото посветено на Граала произведение на 
Кретиен де Труа, зад когото стои, насочвайки го и инс-
пирирайки го, тайнствен Посветен от Елзас247. Минават 
около двайсет години и се появява нов епос. Негов ав-
тор е Робер де Борон. Той за пръв път разкрива тайните 
на първоизворите на Мистериите на Граала, отнасяйки 
началото им непосредствено към събитията на „поврата 
на времената”. Накрая, след още двайсет години (около 
1220) Волфрам фон Ешенбах завършва художествено 
оформяне на сказанието и публично издава монумен-
талното произведение за Парсифал. При това у всички-
те трима автори може да се намерят сведения за стоя-
щите зад тях и инспириращи ги по-висши индивидуал-

                                                 
245 Виж S. O. Prokofieff. Ewige Individualität. Anh. ІІІ. 
 
246 Виж GA94, 27.Х.1906. 
 
247 Виж GA145, 25ІІІ.1913. 

ности, непосредствено свързани с течението на езоте-
ричното Християнство. 
Разпространението от края на ХІІ в. на екзотерични 

предания за Граала по цяла Западна и Средна Европа е 
имало още едно изключително важно значение: тяхната 
задача е била вътрешно да се подготви западната част 
на човечеството за дълбоката духовна криза, през която 
то е трябвало да премине малко преди средата на ХІІІ 
столетие. В лекцията от 25.ІІІ.1913 г. Рудолф Щайнер е 
посочил, че разпространението на екзотеричните сказа-
ния за Граала е започнало когато това е станало необ-
ходимо предвид настъпването на важния обрат в Зем-
ното развитие, който той подробно е описал в своето 
съчинение „Духовното ръководство на човека и чове-
чеството” (GA15). Поради това, „малко преди него [обра-
та], в 1180 г., сказанието за Граала се появява екзотерично”248. 
В споменатата вече работа ние четем следното за този 

преход: „Около 1250 г. хората се чувстваха до най-голяма 
степен откъснати от Духовния свят... Това беше време на едно 
помрачение на непосредственото духовно виждане във висши-
те светове... Дори такива индивидуалности, които още в пре-
дишните си инкарнации бяха постигнали висока степен на 
духовно развитие и които бяха отново инкарнирани около 1250 
г., за известно време трябваше да изживеят пълно помрачение 
на способността за непосредствено виждане в Духовния свят. 
Дори индивиди, напълно озарени от духовното познание, оста-
ваха като откъснати от Духовния свят и можеха да знаят за 
него само от опитностите, които идваха от техните предишни 
инкарнации”249. Именно появилите се в 1180, 1200 и 1220 
г. повествувания за Граала на Кретиен де Труа, Робер 
де Борон и Волфрам фон Ешенбах е трябвало да под-
готвят човечеството за този период на пълна откъсна-
тост от Духовния свят, който е трябвало да завърши в 
1250 г. 
Всички те са били призвани да дадат на хората вът-

решна опора за времето на предстоящата криза, преда-
вайки им увереност в това, че, независимо от прибли-
жаващия се период на духовно „помрачение”, човекът в 
своето най-вътрешно същество все пак посредством 
действащия в него Импулс на Христос е оставал свър-
зан с духовната първопричина на света и с творящия 
Дух, изпълващ Вселената. Макар и в екзотерична фор-
ма, такава увереност е била абсолютно необходима на 
хората в онова време. 
От езотерична гледна точка същността на тази криза 

се е състояла в това, че в първата половина на ХІІІ в. 
съвкупността от водещите в продължение на хилядоле-
тия цялото човечество духовни Същества, принадле-
жащи към Йерархията на Архаите, постепенно се от-
тегля от това ръководство. В резултат в Земното разви-
тие за кратко време сякаш се е образувало празно прос-
транство, или, по-добре е да се каже, духовна пауза, 
след завършването на която в 1250 г. ръководството на 
                                                 
248 Пак там. 
 
249 GA15, Глава ІІІ. А в лекцията от 9.ІІ.1912 (GA130) Рудолф 
Щайнер казва за това следното: „Все някога хората трябваше да преминат 
през тази най-дълбока точка, трябваше да намерят портата на Духовния свят затво-
рена. Разбира се, в онова време съществуваха духовно високоразвити хора, но и те 
трябваше да преживеят в средата на ХІІІ в. състоянието на помрачение [на Духовния 
свят]”. 
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Земната еволюция са поели върху себе си Съществата 
от следващата, по-ниско стояща Йерархия – Арханге-
лите250. Първи от тях, още от 1250 г., в спиритуалното 
развитие на човечеството на Земята с особена сила от-
ново се е включил бившият келтски Архангел, отказал 
се скоро след „поврата на времената” от своето издигане в 
степен Архай и действащ по-нататък като инспиратор и 
покровител на езотеричното Християнство, особено в 
такива негови форми, като течението на Граала, а по-
късно – Розенкройцерството251. 
Под ръководството на това висше Йерархично Съ-

щество в едно съкровено място на Европа след 1250 г. 
се е извършило уникалното Посвещение на онази изк-
лючително издигната индивидуалност, която в своето 
следващо въплъщение, в ХV столетие, е получила име-
то Християн Розенкройц252. В резултат на това Посве-
щение в Европа са били положени основите на „истинс-
кия съвременен езотеризъм”253, проявление на който в ХХ 
в. е била основаната от Рудолф Щайнер антропософски 
ориентирана Наука за Духа. 
И така, първото деяние на Архангела-ръководител на 

езотеричното Християнство след краткия период на 
„помрачение” в настъпилата след него нова епоха е било 
Посвещението на Християн Розенкройц, а най-
последното негово деяние преди него е било разпрост-
ранението на сказанията за Граала в Западна и Средна 
Европа, а в Източна – основаването в 1164 г. на есенния 
празник Покров, отбелязван един ден след западния 
празник, деня на Михаил. Ако населението на Западна 
и Средна Европа е било подготвено за периода на „пом-
рачение” с разпространението на сказанията за Светата 
Чаша, то за населението на Източна Европа това е ста-
нало с утвърждаването и повсеместното разпростране-
ние на празника Покров254, главната имагинация на 
който сочи към постоянно действащите в човешкото 
развитие и никога не напускащи го висши сили на Ду-
ха255. 
От тази обща духовна констелация в първата полови-

на на ХІІІ в. може да стане по-разбираемо, защо от този 
кратък период на духовно „помрачение” – когато цялото 
европейско човечество за подготвянето на правилния 
                                                 
250 Виж GA130, 29.І.1911. 
 
251 Виж GA121, 12.VІ.1910-ІІ. 
 
252 Виж GA130, 27.ІХ.1911. 
 
253 Виж GA15, Глава ІІ. 
 
254 Казаното не противоречи на това, че ръководството на екзоте-
ричното Християнство, към което се отнасят всички църковни праз-
ници, принадлежи на друго Йерархично Същество, намиращо се на 
степен Архай (виж GA121, 12.VІ.1910 (ІІІ)). Понеже, първо, учредя-
ването на новия голям празник винаги става от езотерични подосно-
ви {за пример Рудолф Щайнер използва Празника на Архангел Ми-
хаил и показва, че учредяването на Земята на нови празници от инс-
пирациите на съвременната Наука за Духа е „по-висша Антропософия” (виж 
GA224, 23.V.1923)} и едва след това преминава под екзотерично ръко-
водство, а второ, целият култов живот на Изток в Европа, особено 
преди татаро-монголското нашествие, е съхранявал даже във външ-
ния църковен живот много езотерични черти. Това е дало на Рудолф 
Щайнер основание да нарече източноевропейския църковен култ – в 
по-ранния период на неговото развитие – „езотеричен”. 
 
255 Виж S. O. Prokofieff. Ewige Individualität. Anh. ІІІ. 

преход към Новото време, към настъпващата епоха на 
световна свобода, за кратък период се е оказало почти 
без ръководство от страна на по-висшите Йерархии256, 
от което веднага са се опитали да се възползват враж-
дебните сили, за да насочат Земното развитие в лъжли-
ва посока. 
Такова демонично нахлуване в историческото разви-

тие на Европа, при което точно преди временното пре-
късване на неговото ръководство от страна на по-
висшите Йерархии и пълното изчезване за кратко време 
на всякакво виждане във висшите светове, е било та-
таро-монголското нашествие. Породено от изостанали 
в развитието си луциферични Архаи, то е имало за цел 
да разстрои основите на цялата християнска култура на 
тогавашна Европа. И ако това не се е случило, то е само 
поради причината, че цялата тежест на страшния удар 
на нашествието е приело върху себе си населението на 
Източна Европа. 
В края на 1237 г. хан Батий със своята многохилядна 

войска е нахлул в Рус. Независимо от отчаяната съпро-
тива на източните славяни, той се е придвижвал толко-
ва стремително, че след няколко месеца почти всички 
градове на централна Рус били превърнати в купчини 
развалини и пепел. Само през февруари 1238 г. монгол-
ските орди са разрушили до основи четиринайсет руски 
града, в това число Владимир, Москва и Малък Китеж 
(Городец). Само на северозапад Псков и Новгород по 
удивителен начин избегнали общата съдба. След побе-
дата над владимирския княз Юри Всеволодович на река 
Сит на 4 март 1238 г. и превземането в същия месец на 
Твер, а после и на Торжк, за завладяването на който, 
поради героичната съпротива на жителите, на войските 
на Батий са им били необходими цели две седмици, 
пътят към Новгород е бил напълно свободен. Обаче тук 
е станало нещо подобно на това, което три години по-
късно се е повторило край Лигница. Придвижили се 
отначало далеч на северозапад, монголо-татарите, неза-
висимо от това, че най-богатият град на северна Рус е 
бил тяхна главна и въжделена цел, внезапно, без вся-
какви външни причини обърнали обратно на югоизток, 
не стигайки до Новгород само за някакви си сто версти. 
Външната история обяснява това чудо със съществу-

ването на север на многобройни непроходими блата. 
Нека да е така. И при все това по-дълбоката причина за 
отстъпването на монголо-татарите трябва да търсим в 
остатъците на особена духовна атмосфера, простираща 
се чак до природното обкръжение, която някога е въз-
никнала в тези краища в резултат от дейността на Мис-
териите на тротите. Именно тя е послужила като ду-
ховна стена и е спряла по-нататъшното придвижване на 
татаро-монголите на север. 
А като цяло съпротивата на източните славяни, неза-

висимо от сложните и често конфликтни отношения 
между отделните князе, е била толкова голяма, че към 
края на 1238 г. монголо-татарските орди са били при-
нудени за известно време да напуснат пределите на 
Руската земя. Но през пролетта на 1240 г. те отново 
нахлуват на нейна територия, този път в южните райо-

                                                 
256 Само Ангелите са продължавали да осъществяват ръководството 
на отделните хора, макар то да е било напълно потопено в безсъзна-
телните дълбини на техните души. 
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ни. На 6 декември след продължителна обсада с изпол-
зване на специални, заимствани у китайците, обсадни 
машини е бил превзет и разграбен Киев, след което 
монголо-татарите се отправили на запад и в 1241 г. 
нахлули в унгарските и полските земи, а след това, 
навлезли в територията на Свещената Римска империя. 
На 9 април напълно са разбили край град Лигница 
обединената армия на полските и немските рицари. 
Цяла Средна и Западна Европа е била беззащитна пред 
татаро-монголските завоеватели. И тогава се е случило 
онова, което досега не намира достоверно обяснение 
във външната историческа наука. Татаро-монголите без 
всякакъв външен повод, сякаш изплашени от някакво 
появило се пред тях мощно свръхсетивно видение, вне-
запно са тръгнали на изток и са се върнали обратно в 
Азия. 
За да се приближим до разбирането на дълбоките по-

доснови на описваните исторически събития, е необхо-
димо макар и съвсем накратко да опишем от окултна 
гледна точка самия смисъл на татаро-монголското на-
шествие в ХІІІ в. В лекцията от 24.ІХ.1916 г.257 Рудолф 
Щайнер говори за това, че в Х, ХІ и ХІІ в. в Азия пос-
тепенно е възникнал особен Мистериен Център, поста-
вил си за цел отново да намери достъп в сферата на 
онзи Велик Дух, който е бил почитан в древна Атлан-
тида под името Тао258. Обаче подобен опит на чисто 
атавистично възраждане на първоначалните атлантски 
Мистерии в края на Четвъртата следатлантска епоха 
неизбежно е трябвало да повлече след себе си вместо 
виждане в действителния Духовен свят, проникване 
само в луциферичната сфера. Поради тази причина 
получаваното в тези Мистерии Посвещение също е 
имало във висша степен луциферичен характер. В ре-
зултат един от жреците е успял след известно време да 
достигне такава висока степен на луциферично Посве-
щение, че е могъл да получи инспирации от един от 
най-могъщите луциферични Архаи на онова време. Под 
негово влияние този Посветен жрец по много особен 
начин е подготвил своя най-напреднал ученик, тогава 
още съвсем млад човек, на когото с помощта на ритуа-
лите на Посвещението е била внушена с цялата въз-
можна сугестивна сила – така, че от определен момент 
цялото негово същество е станало сякаш завладяно – 
следната мисъл: настанало е времето, когато съдът Бо-
жий трябва да се осъществи на Земята, и той (ученикът 
на Посветения жрец) е избран от висшите сили да бъде 
главното човешко оръдие и изпълнител на този свър-
шек на света, стремително преминавайки, подобно на 
смъртоносен вихър, по цялата Земя, опечалявайки и 
унищожавайки всичко по своя път. Този млад човек е 
станал след това известният тиран и завоевател Чингис 
хан (1155–1227). А са го подготвяли в глъбините на 
Азия в описания Център за луциферични Мистерии 
приблизително в същото време, когато в Европа ръко-
водещите Майстери на езотеричното Християнство, 
инспирирани от бившия келтски Архангел, са решили 
да публикуват и в екзотерична форма навсякъде да 
разпространят сказанието за Граала. 

                                                 
257 Виж GA171, 24.ІХ.1916. 
 
258 В руската синология е общоприета транскрипцията „Дао”. 

Главен приемник и най-последователен продължител 
на окултните импулси на Чингис хан е станал неговият 
внук Батий (1208–1255), осъществил описаните по-горе 
походи в Рус, достигнал до източните покрайнини на 
Средна Европа. 
Окултният смисъл на това нашествие, както то е било 

замислено в луциферичния Мистериен Център, се е 
състоял в това, да се породи в европейските народи 
непреодолим ужас от татаро-монголските орди и чрез 
това да ги принудят да повярват в настъпването на го-
дините на Божия съд над целия свят. А последното е 
трябвало неизбежно да доведе дотам, че „тези [европейс-
ки] души да се убедят и да повярват в настъпването на Страш-
ния съд и постепенно да се сбогуват със Земята, изгубвайки 
всякакво влечение отново да се въплъщават на нея, в резултат 
на което цялата култура на Земята би била унищожена”259. 
Както видяхме, от първото нашествие на Батий 

(1237–1238) Европа е била опазена само от героичната 
съпротива на източните славяни. Завоюването е било 
изключително жестоко, безпощадно и разрушително – 
всички градове, храмове, манастири били разграбвани и 
изгаряни, а населението в повечето случаи било изби-
вано поголовно. По думите на летописеца, „тогава имаше 
смут голям по цялата земя, и самите хора не знаеха, кой къде бяга”, а 
ужасът от монголо-татарите е бил толкова силен, че „и 
хлябът в устата не влизаше от страх”260. 
Скоро след първото нашествие – с прекъсване само 

от няколко месеца – е последвало второ (1240–1242), по 
време на което е бил превзет и изгорен Киев и разгра-
бена цялата южна част на Рус, а монголо-татарските 
орди се насочили по-нататък на северозапад. Този вто-
ри поход, както вече беше отбелязано, е завършил вне-
запно – без каквито и да било външни причини – с ряз-
ко връщане на монголо-татарите назад, обратно на из-
ток. Рудолф Щайнер посочва дълбоките, чисто духовни 
причини за внезапното връщане на монголо-татарите в 
Азия: „...тук може да се види даже външно съществуването на 
някакъв противовес, който закономерно е известил за себе си 
като въздействие от духовен вид”261. Тъкмо този „противо-
вес” принуждава татаро-монголите, независимо от 
одържаната победа, да се откажат от първоначалния 
план за завоюване на Цяла Европа и да се върнат об-
ратно. 
Ако ние вземем под внимание обстоятелството, че 

предвожданите от хан Батий монголо-татарски орди са 
били инспирирани от един от най-силните луциферич-
ни Архаи и са имали за цел „да унищожат културата на 
Земята”, то под споменатия „противовес от духовен вид” 
може да се разбира единствено определено Йерархично 
същество, действало в Духовните светове против луци-
феричния Архай и принудило го частично да отстъпи 
от своите намерения. Следователно, този Йерархичен 
Дух е трябвало да притежава възможността със също 
такава сила да представя „европейския” Импулс на 
Христос, с каквато споменатият демоничен Дух е пред-

                                                 
259 GA171, 24.ІХ.1916. 
 
260 Цитат от: Памятники литературы Древней Руси. ХІІІ век.С. 153. 
 
261 GA171, 24.ІХ.1916. 
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ставял в онова време източния импулс на Луцифер. С 
други думи, той е трябвало, от една страна, да се нами-
ра в особено дълбока връзка с Христовото Същество 
като средоточие на цялата Земна еволюция, а от друга – 
вътрешно да притежава природа, съответстваща на 
ранг Архай, или Дух на Личността. 
И действително, този Йерархичен Дух, действащ в 

критичния момент за цялото развитие на християнска 
Европа – а в определена степен и на цялата Земя – про-
тив настъпващия от изток луциферичен Архай, е бил 
ръководещият Дух на езотеричното Християнство. То-
зи Архангел, както видяхме, скоро след извършването 
на Земята на Мистерията на Голгота е достигнал сте-
пента Дух на Личността (Архай), но след това жертвено 
се е отказал от своето по-нататъшно издигане, за да 
влезе в много по-интензивна връзка с цялата космична 
сфера на Христос, получавайки с това възможност в 
много по-непосредствена форма да внедрява Неговите 
Импулси в човечеството с помощта на различните те-
чения на езотеричното Християнство. 
За да разберем по-добре, по какъв начин Духът-

ръководител на езотеричното Християнство е принудил 
луциферичния Архай да отстъпи, е необходимо да взе-
мем под внимание следното. В лекцията от 31.ХІІ.1910 
г. Рудолф Щайнер говори, че природната катастрофа, 
която е била външната причина за гибелта на древна 
Атлантида, е била свързана с това, че ръководещите 
цялото Земно развитие Духове на Формата (Елохимите) 
са въздействали в онова време върху физическите сти-
хии на Земята, почти без да засегнат при това вътреш-
ната същност на хората. А противоположен полюс на 
посочената духовно-физическа констелация би било 
такова положение на нещата, при което Духовете на 
Формата биха оказвали минимално въздействие върху 
природното обкръжение на хората и максимално – вър-
ху тяхното вътрешно същество. Именно такъв обратен 
полюс по отношение на атлантската катастрофа е ста-
нала, според свидетелството на Рудолф Щайнер, 1250 
г.262, и по-точно времето непосредствено след нея. 
Естествено че подготвянето на такава изключителна 

духовна констелация е обхващало продължителен пе-
риод, а споменатата точка във времето е била само не-
гова кулминация263. Поради това именно в онова време, 
когато Духовете на Формата са се подготвяли за изли-
ване на своите сили във всички човешки души, Духът-
ръководител на езотеричното Християнство е взел 
решение да обнародва част от тайните, принадлежащи 
към Мистериите на Граала, съгласявайки се като изк-
лючително рядко изключение да даде импулси за екзо-
терично разпространяване сред цялото европейско 
човечество на тези тайни – във формата на сказания за 
Граала в Средна и Западна Европа и във формата на 
празника Покров – в Източна264. Последствие от тази 
                                                 
262 Виж GA126, 31.ХІІ.1910. 
 
263 Казаното не противоречи на това, че непосредствено преди 1250 
г. е станало временно прекъсване на всякаква връзка на човечеството 
с Духовния свят. Това прекъсване всъщност е имало значение само за 
съзнанието на Земните хора, а не за тяхното битие, което без непре-
къснатата връзка с висшите Йерархии изобщо не би могло да про-
дължава на Земята. 
 
264 „Средоточие, център” на езотеричните учения на Тамплиерите и 

стъпка е било това, че Духът-ръководител на езотерич-
ното Християнство е получил възможността във висша 
степен да спомага за подготвяне на човечеството в ця-
лата европейска част на произлизащия от Духовете на 
Формата импулс на 1250 г., като влезе с тях в толкова 
интензивно взаимодействие, че с тяхна помощ е успял 
да издигне в Европа около 1241 г. своеобразна духовна 
стена, която минава приблизително по границата на 
неговата собствена най-древна дейност в човечеството 
още като келтски Архангел265. 
В резултат татаро-монголите, представящи в същ-

ността си демонично-стихийните сили, които в древ-
ността, наред с други причини, са породили разруше-
нието и гибелта на Атлантида, са били спрени от пра-
вомерното действие на Духовете на Формата – особено 
от шестте най-напреднали от тях, пребиваващи на 
Слънцето266. Именно силите на шестте Слънчеви Ело-
хими, или Слънчевата Плерома, е възприел в този мо-
мент Духът-ръководител на езотеричното Християнст-
во, жертвено отваряйки се за техните висши въздейст-
вия и насочвайки ги след това в душите на татаро-
монголските завоеватели. Нещо сравнимо само с неиз-
разим мистичен ужас е обхванало тогава тези обзети от 
луциферичния импулс души и ги е принудило да се 
върнат обратно назад. 
В онова време под въздействието на Духа на езоте-

ричното Християнство особено се е намирала живееща-
та в Силезия св. Ядвига (1174–1243). От смътното зна-
ние за този факт е възникнала легендата, че именно 
благодарение на нейните молитви пълчищата на тата-
ро-монголите след победата край Лигница са се върна-
ли обратно. Св. Ядвига е била леля на св. Елизавета 
Тюрингска (1207–1231), на която св. Франциск (1182–
1226) чрез папа Григорий ІХ е предал своя плащ в знак 
на духовна връзка между тях. Този плащ св. Елизавета 
е носила до края на своя живот и е завещала да я погре-
бат в него. По такъв начин, налице е най-тайнствена 
духовна нишка, минаваща от Запад на Изток и свързана 
с инспирациите на Духа-ръководител на езотеричното 
Християнство267. 
                                                                                  
рицарите на Граала (а също на всичките истински Розенкройцери), 
казвал Рудолф Щайнер, е било „почитането на женското [начало]. Това женско 
[начало] са наричали божествена София”. Символиката на това „женско [начало]” 
е преминала след това в „Божествена комедия” на Данте Алигиери. 
„Поради това вие ще намерите у Данте същите символи, които са били у Тамплиери-
те, тези християнски рицари, у рицарите на Граала и т.н.” (GA93, 22.V.1905). Именно 
поради тази причина в центъра на Мистериите на Граала е била по-
местена тройната имагинация: субстанцията на Аза на Христос като 
съдържание на Светата Чаша; над нея божественият Дух-Себе в 
образа на бял гълъб; и самата форма на Чашата, духовно формирана 
от силите на София (при Кретиен де Труа и Волфрам фон Ешенбах 
това е било изразено в описанието, в което Светата Чаша винаги се 
носи от чиста, непорочна дева). 
 
265 Рудолф Щайнер описва в общи черти областта на действие на 
келтския Архангел: от северозападните части на Европа през южна 
Германия чак до Унгария. При съвременни археологични разкопки 
следи от келтската култура са открити също и в Силезия. 
{Бел. пр.: За задачите и дейността на келтския Архангел виж 

GA121, 12.VІ.1910-ІІ}. 
 
266 Виж GA103, 20.V.1908. 
 
267 Бел. пр.: „Съществуват два рода водачи на човечеството. Единият от тях са 
човешки същества, вървящи по еднакъв път на развитие с всички хора, но много 
изпреварващи развитието. 
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Надвисналата над Европа опасност, обаче, не е била 
напълно преодоляна. Необходимо е било не само да 
бъдат заставени татаро-монголите да прекъснат своя 
втори поход на Запад, но и да бъде предотвратена въз-
можността от по-нататъшни походи, т.е. да бъде при-
нуден инспириращият ги луциферичен Архай напълно 
да се откаже от своите замисли. А да се постигне това 
съвсем не е било просто. 
Такова историческо събитие, като нашествието на та-

таро-монголите в Европа, много дълбоко е свързано с 
цялата Карма на човечеството. А промяна, допусната от 
мировата Карма, е възможна само в случай, че една 
определена част от човечеството, участваща в този 
исторически процес, поеме върху себе си, така да се 
каже, в двоен размер – т.е. и за себе си и за останалата 
част – онова, което в този период е било кармична не-
обходимост. 
И така, в духовно отношение европейското човечест-

                                                                                  
Другите за своето развитие не се нуждаят от физическо въплъщение и идват във 
физическия свят само за да дават, не получавайки за себе си от тези въплъщения 
никакви плодове, докато обикновените хора само вземат. Наричаме ги Аватари. Те са 
с различна степен на развитие и могат да се въплъщават многократно, използвайки 
човешките обвивки. Най-висшето Същество сред тях е Христос... 
Ной има трима сина. От Сим произлиза целият семитски народ. В основата на това е 
фактът, че в етерното тяло на Сим е влязло и живее Същество, което наричаме 
Аватар. Вследствие на това етерното тяло на Сим става първообраз на етерните тела 
на всички индивидуалности, съставляващи народа. Етерното тяло на всеки семит 
става точно изображение на етерното тяло на Сим. Чрез кръвно-родствените връзки 
етерното тяло на потомъка става отпечатък на етерното тяло на прародителя. Авата-
рът, въплътен в Сим, е от относително висока степен. Етерното тяло на Аватара не е 
съединено нито с астралното тяло, нито с Аза на Сим, а е вплетено в неговото етерно 
тяло. И Сим, благодарение на това, става родоначалник на целия народ. Става сякаш 
отпечатване на копия на етерни тела от един оригинал. Освен това, самото етерно 
тяло на Сим е съхранено и предадено по-късно на Мелхиседек, дал чрез Авраам 
важен импулс на еврейския народ” (GA109, 15.ІІ.1909). 
 „В древноеврейските тайни школи съзнаваха: Такава индивидуалност, такова 
душевно Същество като Авраам, не е просто въплътено като Авраам, то е вечно 
Същество, пребиваващо в Духовния свят. И истински Посветен беше онзи, който е 
инспириран от този Дух, инспириран от Авраам... Това, което се изразява в Авраам, 
той чувстваше като Групова Душа на Народа” (GA117, 4.ХІІ.1909)... 
 «Етерните тела, получавани като отпечатъци от етерното тяло на Аватара, се 
наричат “Дхармакайя”» (GA109, 15.VІ.1909). 
 «Преработеното в Дух-Себе астрално тяло се нарича “Нирманакайя”, преработе-
ното в Дух-Живот етерно тяло – “Дхармакайя”» {GA110, 18.ІV (1). и 18.ІV (2).1909}. 
 „В Елизавета Тюрингска беше отпечатана Сетивната душа на Исус от Назарет. И 
във Франциск Асизки живя Сетивната душа на Исус от Назарет” (GA107, 15.ІІ.1909). 
 «Съществуваха индивидуалности, в които беше отпечатана и Съзнателната душа 
на Исус от Назарет. А в тази душа вече се намираше Азът на Христос. Отвътре им 
светеше самият Христос. И чрез такова астрално тяло те съзнаваха, че Христос, 
пребиваващ във вътрешността им, е Самият Христос. Това бяха средновековните 
мистици: Майстер Екхарт, Йохан Таулер и др. 
От ХІІ до ХV столетие често се случваше в астралните тела на хора да бъде вплетено 
астралното тяло на Исус от Назарет: Франциск Асизки, Елизавета Тюрингска. Азът на 
тези хора изпъкваше даже гротескно; и величествени бяха проявите на техните 
усещания, чувства, настроения, усърдия. 
Въплътилият се Аватар може да умножава своето етерно и своето астрално тяло и да 
ги предоставя на други хора. Това става също и с Христос. Той е най-висшия от 
Аватарите. Етерното и астралното тяло на Исус от Назарет се множат и запазват. По-
късно те ще бъдат давани на хора, достигнали определена степен на зрялост. И това 
няма да бъде свързано с националността. В първите християнски столетия, до Х – ХІІ 
в., в Европа живяха немалко хора, в етерните тела на които беше вплетено копие – не 
отражение – на етерното тяло на Исус от Назарет. Поради това те знаеха за Христос 
непосредствено чрез ясновиждане. Благодарение на това образът на Христос беше 
отделен от външното историческо, физическо предание, към което имаше голям 
стремеж в първите векове на Християнството – тогава се стремяха да издигнат линия 
на предаване на свидетелството до един от апостолите или техните ученици. В 
поемата “Heliand” от епохата на Людовик Благочестиви (814–840) от непосредствено 
ясновидско съзерцание авторът казва: ”Христос пребивава на астралния план”» 
(GA109, 15.ІІ., 28.ІІІ., 31.V.1909). 
 “Вишну действаше в Кришна като Аватар, и копия от неговото етерно тяло са 
живели в много велики брамини” (GA109, 15.VІ.1909). 

во от онова време е било поставено пред дилемата: или 
пълчищата на татаро-монголите, които помитат всичко 
по пътя си като смъртоносен ураган (в онова време 
биха казали: „подобно на бич Божий”), да преминат 
през цяла Европа чак до западното крайбрежие, или 
тяхното придвижване да бъде спряно (както е и станало 
в 1241 г.), но една от областите на Европа да поеме 
върху себе си тази част от Кармата на човечеството, 
от която, благодарение на това, другите нейни области 
биха били освободени. 
При това духовноисторическата ситуация в онова 

време е била такава, че първият вариант е трябвало да 
бъде избегнат на всяка цена в името на съхраняване на 
Земята на Християнството. Ако в периода между бит-
ката край Лигница и средата на ХІІІ столетие, т.е. меж-
ду 1241 и 1250 г., татаро-монголите действително бяха 
завладели цяла Европа чак до атлантическото крайбре-
жие, то породеното от тях в душите на хората чувство 
за настъпилия „съд Божий” над всички народи на Земя-
та по време би съвпаднало с мрачния период преди 
1250 г., по времето на който човечеството е трябвало да 
премине през пълна откъснатост от висшите светове. И 
тогава усещането за настъпилия „край на света” в съче-
тание с изживяването на пълната изолираност от вис-
шите светове би могло да породи в душите на преобла-
даващия брой европейци стремежа никога повече да не 
се въплъщават на Земята, при това стремеж с такава 
голяма сила, че действително би станало онова, което 
Рудолф Щайнер е нарекъл „унищожение на културата на 
Земята”268. 
Разбира се, монголо-татарите никога не биха успели 

здраво и трайно да се задържат на толкова обширни 
територии, макар и единствено поради етерно-
географски причини. Най-вероятно, след 1250 г. те 
постепенно биха напуснали разрушена и изгорена Ев-
ропа и биха се върнали със заграбеното богатство и с 
многобройни пленници в Азия. Външно Европа би 
станала отново повече или по-малко свободна, но 
нейната християнска култура – а в определен смисъл и 
цялото духовно развитие на човечеството – биха се 
оказали в катастрофално положение, на границата на 
пълна и практически неизбежна гибел. Такъв изход 
непременно, на всяка цена е трябвало да бъде предотв-
ратен. От гледна точка на Кармата на света това е озна-
чавало, че вместо стремителното, но непродължително 
поробване на цяла Европа, е трябвало да настъпи про-
дължително поробване, но само на една нейна част. 
С други думи, част от народите на Европа, а по-точно 

един от нейните народи, е трябвало да приеме върху 
себе си общата Карма, за да може, първо, останалите 
европейски народи, благополучно преодолявайки пред-
хождащото 1250 г. духовно помрачение, безпрепятст-
вено да се развиват по-нататък в посоката на изработ-
ване на Съзнателната душа и второ, вече след посоче-
ната година в едно съкровено място на Европа с Пос-
вещението на Християн Розенкройц да може да бъде 
положено началото на съвременния езотеризъм, в който 
се съдържа семето на цялата бъдеща еволюция на Земя-
та. При това носител на общата Карма е трябвало да 

                                                 
268 Виж GA171, 24.ІХ.1916. 



Глава 12. Външноисторическите и окултноисторическите събития около 1250 година в светлината на сказанието 
за невидимия град Китеж 
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стане народът, отличаващ се с две духовноисторически 
особености. Първо, неговата основна историческа зада-
ча в общото развитие на човечеството е трябвало да 
принадлежи на отдалечено време. Второ, той е трябва-
ло да притежава такава вътрешна сила, която би му 
дала възможност да понесе това изключително трудно 
двойно изпитание: нападението на монголо-татарите 
отвън и, почти едновременно, периодът на пълна вът-
решна откъснатост от Духовния свят – съхранявайки 
при това своята християнска същност. 
Такова изпитание не би било по силите на онези на-

роди, в средата на които отделно едно от друго са се 
развивали дълбоко съкровеното езотерично течение на 
Граала и екзотеричните сказания за него. Тази двойст-
веност е била исторически обусловена от достигнатата 
към това време в Западна и Средна Европа степен на 
развитие на Разсъдъчната душа или Душата на чувство-
то и започналия преход към епохата на Съзнателната 
душа, изискващ своевременна, предварителна и щател-
на подготовка, т.к. този преход е трябвало неизбежно 
да породи значително отслабване на целия изначален 
душевен живот на човечеството. 
Напротив, за да издържи двойното изпитание, избра-

ният за това народ е трябвало да притежава абсолютно 
цялостен, единен, необикновено силен душевен живот, 
изцяло пронизан от Импулса на Христос. Освен това, в 
най-широките маси на този народ тайната на Граала е 
трябвало да съществува не като литературно обработе-
но екзотерично предание, а като макар и неосъзната 
напълно, но пронизваща и изпълваща душата реална 
духовна сила. 
С други думи, този народ е трябвало да бъде още на-

пълно потопен в живота на Сетивната душа, но изцяло 
пронизан от духа на Граала. Такива качества са прите-
жавали именно източните славяни. Поради това именно 
върху тях е била пренесена Кармата на цяла Европа, 
явяваща се за тази епоха в много отношения също и 
Карма на цялото човечество. 
На външноисторическо ниво това се е изразило в 

пълното разорение на Рус в 1237–1240 г. и в продължи-
лото повече от двеста години татаро-монголско пороб-
ване (1243–1480), през време на което Рус се е намира-
ла в пълна изолация от останалата Европа и от общоев-
ропейското културно развитие269. 
Във връзка с това в лична беседа през 1910 г. Рудолф 

Щайнер е казал на руския антропософ А. Д. Лебедев: 
„Искам да ви напомня още веднъж още и за това, че в свое 
време (в края на Средните векове), когато пълчищата на тата-
рите са тръгнали за Европа, Вашата родина, Русия, е приела 
върху себе си техния удар и с това е спасила културата на Ев-
                                                 
269 Както е казано по-горе, само два големи града на северозапад в 
Рус – Новгород и Псков – са избегнали общата трагична съдба. Обаче 
в същото това време те са били подлагани почти на едновременно 
нападение от запад отначало от шведите (1240), а после от немските 
рицари-мечоносци (1242). Новгородският княз Александър Невски 
(1220–1263), одържайки две блестящи победи над шведите и немски-
те рицари и в резултат на това станал Велик княз владимирски (от 
1252 г.), сякаш по някакво висше внушение – се е отказал от явната 
борба с татаро-монголите. В случая работата се е отнасяла вече не в 
изживяване собствената Карма на източните славяни, а в носенето на 
Кармата на цяла Европа. Впоследствие Александър Невски два пъти 
лично е ходил в Златната орда, стремейки се по мирен път макар и 
малко да смекчи за своя народ бремето на татаро-монголското иго. 

ропа”270. 
А в една от своите лекции Рудолф Щайнер е говорил, 

обяснявайки на слушателите, доколко двестагодишното 
поробване е отхвърлило назад собственото развитие на 
източните славяни, че ако не е било то, тогава на Изток 
в Европа към ХІХ в. би могло да се развие нещо подоб-
но на това, което сега съществува, например, в Англия 
– само че допълнително пронизано с душевна топлина 
и дълбоки импулси на сърцето. Казано по друг начин, в 
Източна Европа би се формирала във висша степен 
„задълбочена” Съзнателна душа (verinnerlichte Bewußt-
seinsseele): „На Изток, в Русия, ние виждаме разпространени-
ето на същия поток, който, обаче, през периода на монголското 
иго, на монголското влияние в някакъв момент е бил прекъс-
нат. Това означава: ако онова, което от времето на Вилхелм 
Завоевателя е било подготвено с нормано-германското влияние 
в социалната структура на Британското кралство и се е разви-
вало до ХІХ столетие така, че да заеме в света своето сегашно 
положение – ако всичко това би се развивало в Русия, то тя би 
била днес подобна на Англия. Действително, никъде другаде в 
по-голяма степен, извършващото се не е въздействало толко-
ва дълбоко върху сърцата и душите на хората, както в Ру-
сия”271. Разбира се, в този случай в Русия никога не би 
могъл да се осъществи този „социалистически експери-
мент”, жертва на който Изтокът на Европа стана в ХХ 
в., както никога такъв експеримент не би станал в съв-
ременна Англия272. 
И все пак само тази жертва, принесена на олтара на 

човечеството от източните славяни, пожертвали собст-
веното си развитие за повече от две столетия, само тя 
позволи да се съхрани в Европа християнската култура 
и, благополучно преминавайки кризата от 1250 г., да 
бъде положен здрав фундамент за настъпващата епоха 
на Съзнателната душа, а също да бъде основано тече-
нието на „съвременния езотеризъм”, единствено способно 
напълно да преодолее съвременния материализъм, за-
кономерно възникнал в Новото време, за да поведе след 
това човечеството към висша спиритуализация на Зем-
ното развитие. 

 
В заключение, връщайки се към Китежската легенда 

и разглеждайки я в аспекта на обрисуваните от нас 
окултноисторически подоснови на европейската исто-
рия от ХІІІ столетие, може само да се учудваме, с каква 
необикновена точност и конкретност са отразени те в 
това удивително произведение. Понеже онова, което на 
пръв поглед може да се стори само хронологични не-
точности, в действителност е израз на дълбоки езоте-
рични взаимни връзки. 
Така, първата част, в която наред с описанието на 

външноисторическите събития са представени също и 
духовно-имагинативните реалности на онова време, 
                                                 
270 Из спомените на Алексей Дмитриевич Лебедев (1888–1974) за 
неговите две срещи с Рудолф Щайнер: в 1907 г., по време на неговото 
обучение в Политехническия институт в Карлсруе, и в 1910 г., след 
завършване на обучението, преди заминаването му в Русия. Виж: 
Маргарита Волошина. Зеленая Змея. Москва 1993, с. 386. 
 
271 Виж GA185а, 23.ХІ.1918. 
 
272 Виж GA186, 12.ХІІ.1918. 
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повествува за разрушаването на Голям Китеж в 1239 г. 
и завършва с думите: „И бяха запустели московското царство, и 
много манастири, и градът Голям Китеж в година 6756 (1248)”. Тук 
ние виждаме, как що се отнася до вече намаляващите 
способности на древното, атавистично ясновиждане 
историческите събития все повече се смесват с духов-
ните. „Московското царство” действително е било разорено 
от монголо-татарите в онези години. Но Голям Китеж, 
естествено, не е могъл да бъде разорен по външен на-
чин, понеже той, както ние знаем, изобщо никога не е 
съществувал на физически план. Това смесване на два-
та плана се появява даже в заглавието на първата част 
на легендата, което гласи: „Книга, наричана Летописец, напи-
сана в година 1138...” (по други преписи – 1158 или 1168), 
т.е. преди основните събития, описани в текста. 
По такъв начин, тази дата свидетелства не за физи-

ческото написване на книгата в посочената година, а за 
отношението на първата част на легендата към опреде-
лен период, предхождащ толкова важната 1250 г. По-
неже този период на помрачение и пълна откъснатост 
на човечеството от висшите светове, за който говори 
съвременната Наука за Духа, се пада именно през вре- 
 

мето от 1239 до 1248 (1249) г. 
Следователно, в самия образ на разрушения и разорен 

в тези години Голям Китеж, останал след това в пълно 
запустение цели десет години, а също в преминаването 
в състояние на невидимост на неговия небесен първо-
образ, ние нямаме нищо друго, освен имагинативно 
посочване на изживяваното в този период от човечест-
вото временно прекъсване на всички връзки с Духовния 
свят. 
Съвсем друго настроение е характерно за втората 

част на легендата. Самото заглавие – „Повест и търсене на 
съкровения град Китеж” – свидетелства за това, че в нея е 
посочено времето, настъпило вече след краткия период 
на помрачение на висшите светове, когато пред чове-
чеството отново се е открила възможността за непос-
редствена връзка с тях. Поради това по-близко към края 
на повествуванието намираме словата: „Тази книга-
летописец ние написахме в година 6759 (1251), и я утвърдихме със 
събор, и я предадохме на светата божия църква за укрепването на 
всички православни християни, желаещи да прочетат или послушат, а 
не да похулят това божествено писание”, т.е. писание, написа-
но от източниците на божественото откровение. 



 
 

 

 

Глава 13  

Градът Китеж и замъкът на Граала 

 

Обобщавайки казаното в предишната глава, ние се 
приближихме до отговора на главния въпрос на тези 
разсъждения, а именно: към какво в действителност 
сочи тайнствената имагинация на небесния Китеж, 
невидимия, съкровен град, постижим само за малък 
брой избрани човешки души, при това само в тяхното 
посмъртно битие? 
От всичко изложено следва, че в окултен смисъл има-

гинацията на небесния Китеж не е нищо друго, освен 
възникналото в средата на източноевропейските народи 
реално предчувствие за съществуването във висшите 
светове на онзи мощен свръхсетивен център, който в 
Средна и Западна Европа е получил наименованието 
„център”, или „замък”, на Граала. 
Ако от тази гледна точка се погледне на съдържание-

то на втората част на Китежската легенда, където е 
описан вътрешният път за намиране на невидимия град, 
то се разкриват поразителни паралели с описанията на 
замъка на Граала, запазили се в сказанията на Запада. 
По своята духовна същност този замък не е намиращо 
се на някакво определено място физически видимо 
съоръжение или постройка, а специална област на Ду-
ховния свят – както това става ясно и от повествувани-
ята на Кретиен де Труа, и от съвременните духовни 
изследвания на Рудолф Щайнер273. 
Необходимост от най-дълбоко вътрешно пречиства-

не, пост, строг молитвен живот, унищожаване на своите 
многобройни несъвършенства, непоколебима вяра, 
силна и постоянно практикувана медитация, гонеща 
всички зли и нечисти помисли, „стремящи се да ни отлъчат от 
това място”, и, накрая, обет за вярност към избрания път 
заедно с готовност „много скърби да изтърпи и даже да умре” в 

                                                 
273 От самото повествувание за Парсифал следва, че замъкът на 
Граала, който той е посетил за пръв път, не е бил реален замък на 
физическия план, а духовно изживяване. Това следва от думите на 
Парсифал към Цигуна че замъкът, където той е прекарал нощта, се 
намира на разстояние „човешки вик”от мястото на тяхната среща. 
Обаче Цигуна, живееща вече много години в тези места, отговаря, че 
на 25 мили наоколо не може да се намери никакв къща (виж R. Meyer. 
Zum Raum wird hier die Zeit. Stuttgart 1980. Kap. І). 
„Съвсем не е било лесно на хората да видят този замък [в противоположност на 
замъка на крал Артур], защото той от всички страни е бил обкръжен от духовна гора, 
която се е простирала на шейсет мили наоколо” (GA240, 21.VІІІ.1924) − е казвал 
Рудолф Щайнер. „Шейсет” в дадения случай означава числото на доде-
каедъра (5х12), т.е. геометричната форма, най-точно предаваща в 
триизмерното пространство характера на онази свръхсетивна сфера, в 
която в Духовните светове пребивават Мистериите на Граала. Техен 
център е тайната на Светия Дух (в човешкото същество на Светия 
Дух му съответства петият принцип, или Духът-Себе), който надаря-
ва човека с висшето познание на целия Макрокосмос, символ на 
което е дванайсетичният кръг на Зодиака. 

името на достигането на града – всичко това почти в 
същия вид намираме в различните сказания за Граала, 
които са били разпространявани по Западна и Централ-
на Европа от края на ХІІ в. При това за никакво външно 
докосване до културни традиции или заимстване, ес-
тествено, не може и дума да става. По-скоро обратното, 
именно това удивително сходство на двете във всичко 
друго толкова различни – и по културно-географски, и 
по етнически произход – повествувания се обяснява с 
това, че в двата случая действат конкретни свръхсе-
тивни инспирации, или откровения, от един и същ ду-
ховен център на висшите светове. Само че на Запад 
това става при посредничеството на Посветени на езо-
теричното Християнство, които, макар и въплътени във 
физическо тяло, остават дълбоко прикрити (както нап-
ример тайнственият учител на Кретиен де Труа, живе-
ещ в Елзас, или учителят на Волфрам фон Ешенбах, 
споменаван от него под името Киот), а на Изток – чрез 
пряко откровение от Духовните светове. 
Следващите думи в Китежската легенда по своето 

вътрешно настроение удивително наподобяват описа-
нието у Кретиен де Труа на заминаването на Парсифал 
от замъка на Граала и внезапното „изчезване” на пос-
ледния: „А ако [някой] тръгне, и започне да се съмнява, и да прос-
лавя навсякъде, то за такъв ще затвори господ града. И ще му се стори 
той гора или празно място. И такъв човек нищо няма да получи, а 
само безполезен трудът му ще бъде”. 
Също и Рудолф Щайнер говори за това, че човекът, 

стремящ се, търсещ съкровения замък на Граала, трябва 
да преодолее в своята душа две качества: тъпотата и 
съмнението274. И именно за такова преодоляване на 
„съмнението” и „празното славословие”, винаги произлизащи 
от определена душевна „тъпота”, ни говори цитираният 
по-горе откъс от втората част на Китежската легенда. 
Започвайки от късното Средновековие, стремящите 

се към Светия Граал обитатели на Средна и Западна 
Европа все по-често и по-често са чували думите: „О, 
тези европейци! Те не стигат до Светия Граал, защото пътят 
към него е толкова далечен, колкото пътят от раждането до 
смъртта, и, само приближавайки се към смъртта и с това дости-
гайки края на трудния път, те могат да се приближат до замъка 
на Граала на Монсалват”275. 
Казано по друг начин, от момента, когато малко пре-

ди кръстоносните походи езотеричното течение на Гра-

                                                 
274 GA144, 7.ІІ.1913. 
 
275 GA204, 17.ІV.1921. 
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ала окончателно се е скрило в дълбините на свръхсе-
тивния храм на Мистериите, достъпът до него в пове-
чето случаи се е откривал на човека само след смъртта. 
Поради това онзи, който с праведен и молитвено-
задълбочен душевен живот до края на своето Земно 
пътуване непрекъснато е търсил пътя към свръхсетив-
ния храм или града, който е бил готов да пожертва жи-
вота си в името на неговото постигане – е могъл да 
влезе в него след смъртта. 
Именно такова настроение, произлизащо от знанието 

на тази дълбока тайна, е разпространено във всички 
сказания за невидимия град Китеж. И историческите 
личности – княз Юри Всеволодович, пожертвал живота 
си за истинските християнски идеали, приемайки мъче-
ническата кончина от монголо-татарите, или Андрей 
Боголюбски, утвърдил на Руската земя празника Пок-
ров на Пресветата Богородица276, невинно убит от 
коварни боляри – те двамата в съзнанието на народа са 
влезли след смъртта си в съкровения град и са станали 
в него духовни покровители на Руската земя, „молители” 
за нея. Зад Прага на смъртта те са се присъединили към 
обитателите на свръхсетивните светове, които в онези 
времена вече са подготвяли онова, което в Шестата 
културна епоха трябва да стане Земна реалност за цяло-
то човечество. 
И, накрая, съвсем не е случайно, че в лекциите, къде-

то Рудолф Щайнер специално подробно говори за „не-
победимия дух на Граала” в източноевропейските народи, 
той характеризира храма на Светата Чаша по следния 
начин: „Течението на Граала се развива така, че желаещият да 
влезе в храма на Граала трябва да преодолее непроходимия път 
от 60 мили; понеже този храм се скрива в пълна съкровеност, в 
дълбока тайна, и нищо не можеш да узнаеш там, ако ти самият 
не зададеш въпрос”277. Последният споменат мотив за 
необходимост от въпрос, мотивът за вътрешна актив-
ност на душата точно съответства на самия дух на 
Китежската легенда, където се говори за онези, които 
„искат, и търсят, и желаят” да намерят пътя към невидимия 
град. Защото когато и да „призове” и „помоли” такъв човек 
висшите сили на Духовния свят да му помогнат по този 
много труден път, той винаги ще получи и отговор, и 
помощ: „благодатта божия най-силно вразумява такъв човек, и му 
помага, и го учи, и го води”  – гласи сказанието. 
По-нататък в същата лекция се говори за това, че „на 

руския народ като на народ е пренесена мисията до Шестата 
следатлантска епоха така да разработи като религиозна система 
същността на Граала, че тя да може да стане културен фермент 
на цялата Земя”. Въз основа на всичко изложено може да 
се каже, че „разработването на същността на Граала като 
религиозна система” още преди настъпването на Шестата 
културна епоха278 за Изтока на Европа е свързано не 
само с по-нататъшното осъзнаване на заложените от 
руския Народен (или Народностен. Бел. пр.) Архангел в 
сказанието за Китеж морални импулси, а преди всичко 

                                                 
276 Бел. пр.: Църковен празник, денят на първи октомври по стар 
стил. 
 
277 GA185, 3.ХІ.1918. 
 
278 Пак там. 

с постоянното, неуморно търсене на невидимия град и 
последващо влизане в него, но вече не в посмъртното 
битие, а през време на Земното въплъщение – търсене 
и влизане по съвременния път на духовното познание, 
сега отворен за човечеството от Науката за Духа, или 
Антропософията279. 

 
В скицираната от нас взаимовръзка между имагина-

цията на замъка на Граала и град Китеж е необходимо 
строго да се различава следното. В руската легенда 
ясно се говори за две имагинации на Големия Китеж. 
Едната – град, построен на брега на езерото Светлояр, 
разорен от монголо-татарите и после стигнал до пълно 
запустение. И втората – неговият висш, идеален първо-
образ, неразрушим и недостижим от никакви враждеб-
ни сили съкровен град Китеж, който само в отдалечено-
то бъдеще ще може реално да се осъществи на Земята. 
От духовнонаучна гледна точка тези два града озна-

чават: първият – социалната общност, построена само 
от силите на Сетивната душа върху основата на на-
родно-груповото начало, вторият – бъдещата социална 
общност в епохата на Духа-Себе, т.е. на Шестата кул-
турна епоха. Двата града са свързани помежду си, по-
неже Духът-Себе, като напълно преобразено астрално 
тяло, е субстанциално родствен на Сетивната душа. 
Последната обаче принадлежи на миналото развитие 
на човечеството (нейният висш разцвет е през Третата 
следатлантска културна епоха). Поради това „първият” 
Голям Китеж се оказва в края на краищата напълно 
разрушен от външна сила. А вторият, „небесният” Китеж, 
имагинацията на бъдещата социална общност, става 
невидим и ще бъде скрит за повече от хиляда и петсто-
тин години, до началото на следващия, Шести културен 
период (3753). 
По такъв начин Изтокът на Европа се оказва в поло-

жението между отстъпващите в миналото сили на Се-
тивната душа и сияещите от бъдещето, но още никъде 
не реализирани на Земята сили на Духа-Себе, като 
висш духовен идеал280. 
А какво става в историческото настояще на източно-

европейските народи? И кой път е правилен за тях, спо-
собен действително да поведе от миналото в бъдещето, 
разкривайки пред тях неговото висше духовно призва-
ние? 
За да отговорим на тези въпроси, е необходимо пак да 

се обърнем към лекцията от 7.ІІ.1913 г. и да си спом-
ним, какво се говори в нея за трите периода на развитие 
на Мистерията на Граала в човечеството по време на ІХ 
столетие. В нея Рудолф Щайнер отбелязва, че от време-
то на основаване на Земята от Титурел на течението на 
Граала до момента, когато пазител на светата Чаша е 
станал Амфортас, Мистериите на Граала са се развива-
                                                 
279 Виж б.п.ч. 386. 
 
280 Тази дълбока поляризация на душевните и духовните сили вътре 
в източноевропейския народен характер Рудолф Щайнер характери-
зира също като едновременно действие във всеки негов представител 
на силите, свойствени на човешката организация между 21 и 28 и 
между 42 и 49-годишна възраст (виж GA65, 13.ІV.1916), т.е съответно 
в периода на развитие от човека на Сетивната душа и в периода на 
изпреварващото развитие на Духа-Себе (виж Рудолф Щайнер, „Въз-
питание на детето от гледна точка на Антропософията”, поместена в 
„Тайната на четирите темперамента” (GA34)). 
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ли основно в Сетивната душа. Самото царуване на Ам-
фортас е било свързано вече с действието на Мистерии-
те на Граала в Разсъдъчната душа или Душата на чувс-
твото. От момента, когато пазител на Граала става Пар-
сифал, те за пръв път проникват в Съзнателната душа, 
откъдето се открива единствено правилният път към 
висшата цел на тези Мистерии. А последната, както 
видяхме, се състои в прехода от Съзнателната душа към 
Духа-Себе чрез внасяне на субстанцията на Граала в 
човешката душа и възникване на тази основа на нова 
социална общност, обединена и пронизана с единния, 
произлизащ от Христос обновен Свети Дух. 
Този висш идеал, осъществим на цялата Земя едва в 

Шестата културна епоха, е вплетен, макар само в про-
рочески неопределена форма, и в екзотеричното по-
вествуване за Граала. Така, в края му съвсем накратко 
се споменава за това, че след Парсифал, последният 
пазител на Светата Чаша, реално живял и действал на 
Земята в ІХ и даже в началото на Х столетие, ще пос-
ледва нов неин пазител, наречен в легендата презвитер 
Йоан. Именно в неговото тайнствено царство, което в 
Средновековието са си представяли като намиращо се 
„отвъд областите на Земята... достижими за участниците в 
кръстоносните походи”, е бил пренесен Граалът „временно, 
когато той отново е станал невидим в Европа”. 
Това дълбоко съкровено царство обаче не трябва да 

се счита някаква реална област на физическия свят. 
„Макар и описано в географски, Земни понятия, мястото на 
пребиваване на Йоан не може да бъде намерено на Земята” 281 
– заключава Рудолф Щайнер. Точно така стои работата 
и със съвременното отношение на цялото човечество 
към Духа-Себе. Той, за разлика от Сетивната душа (Ти-
турел), Разсъдъчната душа или Душата на чувството 
(Амфортас) и Съзнателната душа (Парсифал), в качест-
вото на реално действащ в човека духовен импулс, ос-
вен у водещите Посветени на Земното развитие, още 
никъде не може да бъде намерен на Земята. 
Към казаното е необходимо да се добави още, че вече 

самото име на последния пазител на Граала – презвитер 
Йоан, чийто образ толкова неопределено и тайнствено е 
обрисуван в легендите и сказанията, говори за по-
нататъшната дейност в човечеството на този, който в 
„поврата на времената” е бил „любимият ученик”282 на 
Христос Исус и автор на най-дълбокото от Евангелия-
та. В следващите столетия, особено след 1250 г., в об-
раза на презвитер Йоан все по-силно изпъкват чертите 
на централната, главна индивидуалност на християнс-
кия езотеризъм, която по-късно е станала известна във 
външния свят под името Християн Розенкройц. 
Последното се потвърждава също от думите на Ру-

долф Щайнер, че всичките истински Розенкройцери от 
самото начало са наричали себе си „Йоанови християни”, 
така че в езотеричен смисъл „тайната на Розенкройцера [на 
Кръста и Розите] е била онова, което е могло да се разглежда 
като продължение на Евангелието от Йоан”. Поради това, 
казва Рудолф Щайнер, по-нататък именно „Розенкройце-
рите са станали пазители на това, което е пребивавало в Света-

                                                 
281 GA149, 2.І.1914. 
 
282 Бел. пр.: Ев. Йоан 21: 20. 

та Чаша”283. Освен това, пред Розенкройцерското тече-
ние от самото му основаване с нова сила и дълбочина е 
била поставена задачата, която, макар и в малко по-
друга форма, вече е заставала веднъж пред Ордена на 
тамплиерите и някои други духовни ордени на Средно-
вековието. А именно изграждането на великия духовен 
храм на човечеството. С особена ясност тази най-
важна задача на истинското Розенкройцерство е била в 
образно-имагинативна форма представена от самия му 
основател в така наречената „Легенда за храма”, същ-
ността на която се състои в това, че „целият външен живот 
трябва да бъде преобразен в храм на Земята, изобразяващ це-
лия духовен строеж на света”284. 
Обаче този висш идеал ще може напълно да се осъ-

ществи едва към времето на настъпване на Земята на 
Шестата културна епоха. Поради това Рудолф Щайнер 
казва, че главният символ на Розенкройцерите – Кръст 
и Рози – е едновременно символ на „новото Християнство 
на Шестата културна епоха”, което в бъдеще „ще се развие... 
от Мистерията на Розенкройцерското братство”. Основните 
символи пък на „Легендата за храма” – златният триъ-
гълник и рудното море, с помощта на които трябва да 
бъде издигнат великият духовен храм на човечеството, 
също са свързани, според неговите думи, със „съдържа-
нието на обновеното Християнство на Шестата културна епо-
ха”285. 
В наше време, великото дело, започнато от Тамплие-

рите, развито и значително задълбочено от истинските 
Розенкройцери, трябва да бъде продължено от Антро-
пософията – съвременния израз и носител на тези вис-
ши идеали на човечеството в онзи вид, в какъвто те 
вече много столетия съществуват и са били опазвани от 
езотеричното Християнство. „Розенкройцерите също са 
продължавали делото на Тамплиерите; те са се стремили към 
това..., към което се стреми и Антропософията. Всичките тези 
течения са работили за изграждането на великия [социален] 
храм на човечеството”286. 
А каква е главната цел на построяването на великия 

духовен храм на човечеството, основа на който трябва 
да стане новият социален порядък, базиран върху 
принципите на братството, свободата и любовта? Ру-
долф Щайнер я определя съвършено ясно: „Манасът 
(Духът-Себе) е петия принцип287, духовния „Аз” на човека, 
който трябва да изгрее и за когото в човечеството се изгражда 
храм”288. 
По удивителен начин именно на тази дълбока тайна 

указва третата глава на Откровението на Йоан, в посла-
нието към Филаделфийската църква, съдържанието на 

                                                 
283 GA112, 24.VІ.1909. 
 
284 GA93, 15.V.1905. 
 
285 Пак там, 4.ХІ.1904. 
 
286 Пак там, 22.V.1905. 
 
287 Бел. пр.: Принципи на човека: І. Физическо тяло; ІІ. Етерно тяло; 
ІІІ. Астрално тяло; ІV. Аз; V. Манас или Дух-Себе; VІ. Буди или Дух-
Живот; VІІ. Атма или Човек-Дух. 
 
288 GA93, 22.V.1905. 
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което, според духовнонаучните изследвания на Рудолф 
Щайнер, се отнася именно за Шестата културна епо-
ха289. „Който победи, ще го направя стълб в храма на Моя 
Бог; откъдето няма вече да излезе вън; и ще напиша на него 
името на Моя Бог, и името на града на Моя Бог, новия Йеру-
салим, който слиза от небето от Моя Бог; ще напиша и Моето 
ново име”290. Тук „храмът на Бога” – не е нищо друго, 
освен новата социална общност. Към това време тя ще 
бъде основана на Земята под ръководството и при не-
посредственото участие на всички истински Розенк-
ройцери, именно които ще станат нейните носещи 
„стълбове”. Онези, които ще вземат участие в тази все-
обща работа за духовно-социално преобразяване на 
човечеството, или, говорейки с езика на Апокалипсиса, 
които ще могат да влязат в храма и да станат като лич-
ности негова самостоятелна и свободна част, ще бъдат 
изпълнени („напиша на него”) с троякото име: името на 
Бога, името на града на Бога, Новия Йерусалим, и ново-
то име на самия Христос. 
Тук, в пълно съгласие с древната окултна традиция на 

човечеството, думата име обозначава Манаса или Духа-
Себе291. А „името на града... новия Йерусалим” означава не 
реалното навлизане в него (последното ще стане едва 
на еона Юпитер, за което се говори в края на Апока-
липсиса), а само въплътяване в човешкото същество на 
неговото „име”, т.е. става дума за пророческо-
предварително осъществяване на този идеал в Шестата 
културна епоха. 
По-нататък в Апокалипсиса „новият Йерусалим” е на-

речен още „невеста на Агнето”292. Изцяло да се съедини с 
нея във висше духовно единство (в свръхсетивен 
„брак”) човечеството също ще може едва през времето 
на следващото въплъщение на Земята (Бъдещия Юпи-
тер. Виж схемата “Степени на развитие на човека” в 
б.п.ч. 663. Бел. пр.), достигнало тогава степента на Ан-
гелите. А в Шестата епоха ще се състои само пророчес-
ко изпреварване на този краен духовен „брак” между 
пронизаното с Христос човечество и небесната Невес-
та, което ще се състои в откровение на Нейното име, 
посредством основаване и разпространяване по цялата 
Земя на нови Мистерии, разкриващи висшето познание 

                                                 
289 Виж GA104, 20 и 24.VІ.1908. 
Според духовнонаучните изследвания на Рудолф Щайнер, Шестата, 
или Славянската, културна епоха, започва в средата на четвъртото 
хилядолетие (около 3573). Виж GA185, 19.Х.1918 г. Тук резултатите 
на Науката за Духа много се разминават с твърденията на доста окул-
тни течения на съвременността, погрешно приемащи за достоверно 
началото на Шестата епоха към най-близкото бъдеще и чрез това, 
всъщност, напълно игнорират основните задачи на настоящата Пета 
епоха, които още са далеч от осъществяване. А без тяхното изпълне-
ние преждевременно настъпилата Шеста епоха неизбежно ще носи 
луциферичен характер, към което именно се и стремят някои окултни 
направления. 
 
290 Откровен. на Йоан 3: 12. 
 
291 Виж GA96, 28.І.1907. 
За разлика от „името” на Новия Йерусалим, „името” на Христос преди 
всичко означава универсалния принцип на „аза”, понеже на Земята 
Христос е дошъл като миров Аз, или космичен „Аз съм”. Напротив, 
Неговото „ново име”, за което говори Апокалипсисът, сочи вече към 
индивидуалния „аз” на човека, който чрез съзнателно пронизване на 
себе си с Христос може да се съедини със своя Висш „аз”, или Дух-
Себе. 
 
292 Откровен. на Йоан 21: 9-10. 

на нейната космична Същност. 
Изпреварването на това крайно, последно съединение 

Йоан описва във втората глава на своето Евангелие 
като „брак в Кана”293, който, според Рудолф Щайнер, 
указва именно на събитията на Шестата културна епо-
ха294. А в езотеричното Християнство под небесна Не-
веста винаги се е подразбирало космичното Същество 
на София295, микрокосмично отражение на която в чо-
века е неговата напълно пречистена и одухотворена 
Съзнателна душа296. 
Затова целият процес може да се опише така: в Шес-

тата културна епоха, чрез изграждане на нова социална 
общност (храм) със силите на одухотворената Съзна-
телна душа, пронизана от микрокосмичните сили на 
София (Антропос-София), на Земята ще се появи съд, 
вместилище или форма на социален живот, за възприе-
мане на субстанцията на Духа-Себе („името”). В резул-
тат на това пред човечеството ще се открие възможност 
да се изживяват висшите светове съвършено по нов 
начин297, чрез постепенно врастване в макрокосмичната 
сфера на София, в сферата на космичната Невеста на 
Агнето298, чиито откровения в Шестата епоха са наре-
чени в Апокалипсиса „име на града... новия Йерусалим, 
който слиза от небето”, име, което тогава ще бъде „вписа-
но” в душата на всеки човек, участващ в този процес299. 
Говорейки за необходимостта от бъдещо построяване 

на „великия храм на човечеството”, или новата социална 
общност, Посветените на Западна и Средна Европа са 
се взирали по същество в същата онази духовна реал-
ност, от по-смътното съизживяване и предчувствие на 
която се е родило руското повествувание за небесния 
град Китеж, който някога в бъдеще ще слезе на Земята 

                                                 
293 Ев. Йоан 2: 1-11. 
 
294 Виж GA103, 30.V.1908-І. 
 
295 Виж С.О. Прокофиев. Дванайсетте Свети Нощи и Духовните 
Йерархии. Антропос. издат. “Даскалов”, Ст. Загора 2004, ч. ІІ-1. 
 
296 Виж GA103, 31.V 1908. 
 {Бел. пр.: Паметникът на Света София в центъра на българската 
столица символизира актуалния стремеж на българина да развива, 
пречиства, облагородява и одухотворява своята Съзнателна душа}. 
 
297 Това ново издигане във висшите светове в Шестата епоха ще 
направи достъпни за човека много по-висши сфери, отколкото онова 
естествено ясновиждане, което започва да се развива от ХХ столетие. 
 
298 По-подробно описание на бъдещите Мистерии на Света София в 
Шестата културна епоха може да се намери в заключителната глава 
на книгата: S.O. Prokofieff. Ewige Individualität. 
 
299 Цитираният текст от Апокалипсиса (Откровен. на Йоан 3: 12) 
указва към това, че в Шестата епоха във всеки човек с добра воля ще 
бъде „вписано” тройното име: „името на Бога”, „името на новия Йерусалим” („на 
невестата на Агнето”) и „новото име на Христос” (виж GA96, 28.І.1907). По 
такъв начин, ние имаме работа с троен вид откровение, което в Шес-
тата епоха ще се излее в човечеството в резултат от слизането в него 
на „името”: новото откровение на Отеца, новото откровение на София и 
новото откровение на Сина (Христос), при което всичките три ще 
действат в това време в човечеството не непосредствено, а само 
„посредством името” (Духа-Себе). В определен смисъл към тази тайна 
сочи и Легендата за Храма, която казва, че символът на златния 
триъгълник принадлежи на Шестата културна епоха (виж GA93, 
4.ХІ.1904). Това означава, че именно през това време в човечеството 
ще започне да се разкрива Мистерията на Златния триъгълник, но 
още не в пълен обем, а само в аспекта на „името”, или Духа-Себе. 
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и ще стане видим и за очите на всички въплътени във 
физическо тяло хора. По дълбоко убеждение на духов-
ните пророци, създали някога в миналото Китежската 
легенда, само чрез ново всенародно намиране на съкро-
вения град като висш идеал на всеобщност може да 
бъде намерен пътят, водещ в Шестата културна епоха, в 
епохата на повсеместното разпространение в човечест-
вото на новото спиритуално Християнство, основаващо 
се вече върху висшите ясновидски сили на душата. 
Този път обаче – пътят към действително изживяване 

на Духа-Себе – трябва да бъде изминат съвсем съзна-
телно, а необходимата за неговото възприемане соци-
ална общност трябва да бъде действително нова, т.е. 
свободно обединение на суверенни и независими инди-
видуалности, чужди на всеки стремеж за съхраняване 
на старата групова душевност, основана върху единст-
вото на кръвта, върху принадлежността само, напри-
мер, към руския или към някакъв друг народ, както 
това още става в Източна Европа. В последния случай, 
по думите на Рудолф Щайнер, „това би била само луцифе-
рична групова душевност, спряла, задържала се на по-ранна 
степен на развитие, докато истинската групова душевност, към 
която е необходимо да се стремим, ние търсим вътре в нашата 
Наука за Духа”300. 
Наистина огромно значение за бъдещето на източ-

нославянските народи има тяхното духовно-душевно 
минало. Без издигането на „земния” град Голям Китеж 
от княз Юри Всеволодович, като идеален представител 
на своя народ, т.е. без потопяването в Сетивната душа 
на представителите на този народ на истинския дух на 
Граала, действащ в народа и досега, техният духовен 
поглед и вътрешно чувство никога не биха могли да 
предусетят и да си представят пребиваващия още в 
свръхсетивните светове „небесен” град Голям Китеж, 
носещ в себе си основните импулси на Шестата кул-
турна епоха301. 
Не връщане назад към груповата душевност на мина-

лото и основаната върху нея една или друга църковна 
форма, а по-нататъшно развитие на живеещия в душата 
на всеки представител на източнославянските народи 
„дух на Граала” по посока на бъдещето, т.е. все по-
голямото му издигане в съзнанието – такъв е единстве-
но правилният път на развитие за Европейския Изток. 
Именно на тази невъзможност за връщане към минало-
то и едновременно необходимостта от търсенето на 
нови пътища в бъдещето указва първата част на Китеж-
ската легенда в образа на разрушения „земен” град Го-
лям Китеж (старата социалност, основана върху групо-
вото чувство на Сетивната душа), а във втората част – в 
описанието на възникването в руските хора на дълбока 
вътрешна потребност от търсене на небесния град Ки-
теж за неговото бъдещо намиране на Земята. 
Как източнославянската душа да намери правилния 

преход от разрушения „земен” Китеж към още не слез-

                                                 
300 GA159/160, 15.VІ.1915. 
 
301 „Земен” град в този смисъл, че всички хора притежават Сетивна 
душа, и „небесен” – в смисъл на това, че принципът на Духа-Себе още 
се намира в Духовните светове и е непостижим за никого от въплъте-
ните във физически тела хора, освен за Посветените и учениците на 
действителната Наука за Духа. 

лия на Земята небесен Китеж, т.е. да намери пътя от 
Сетивната душа към Духа-Себе? Или, използвайки 
образите на западната традиция на Граала – от епохата 
на управление на Титурел да преминем към епохата на 
управление на презвитер Йоан? 
Само така, както го посочва самото сказание за Граа-

ла, а именно по пътя на Амфортас и Парсифал, чрез 
изживяване на вътрешна раздвоеност на Разсъдъчната 
душа или Душата на чувството, а след това преодоля-
ване на тази раздвоеност в одухотворената Съзнателна 
душа. С други думи: този, в много отношения толкова 
трагичен опит, през който вече в продължение на ня-
колко столетия преминават Западна и Средна Европа, 
трябва да бъде обезателно изминат, изучен и напълно 
усвоен от източноевропейските народи, макар и до 
известна степен в друга форма, която повече да отгова-
ря на неговите духовни и психологични особености и 
заложби. Само чрез достигане на степента на одухотво-
реност на Съзнателната душа (която неизбежно се 
предхожда от пълното развитие на Разсъдъчната душа 
или Душата на чувството) – и по никакъв друг начин – 
е възможно да се намери единствено правилният пре-
ход към Духа-Себе. 

 
И така, обобщавайки всичко казано, ние виждаме: из-

ходната точка на развитие на източните славяни е Се-
тивната душа, вътрешно подготвена така, както това 
беше описано в началото на настоящото изследване. 
Главно значение за нейната подготовка е имало влия-
нието на Скитианос, потопило в Сетивната душа на 
бъдещите източнославянски народи онези особени ка-
чества, които Рудолф Щайнер определя като „дух на 
Граала”302, и преди всичко постоянния, макар отначало 
безсъзнателен стремеж към Духовния свят, неспирното 
търсене на небесния град, тази обхващаща цялото чо-
вечество нова социална общност и основна предпостав-
ка за бъдещото слизане на Духа-Себе. 
Посетите от Скитианос в Сетивната душа на източ-

нославяните първи семена на бъдещата Шеста културна 
епоха обаче ще поникнат и ще намерят пътя към ду-
ховното слънце на Манаса само след като съдържащите 
се в тези семена мощни спиритуални сили се индивиду-
ализират в Разсъдъчната душа или Душата на чувство-
то и се спиритуализират, одухотворят в Съзнателната 
душа. Или казано по друг начин: когато източнославян-
ският човек премине през целия трагичен опит на Ам-
фортас, за да навлезе после в пълно съзнание по пътя на 
Парсифал, по пътя на съвременното Християнско Пос-
вещение, по пътя на Антропософията303. 
Само преобразявайки „духа на Граала” в Сетивната 

душа в реално изживяване на съвременните Мистерии 
на Граала в Съзнателната душа304, а преди това преми-

                                                 
302 По-подробно тези качества са изложени във вторта част на книга-
та. 
 
303 Рудолф Щайнер говори за „фигурата на Парсифал” като за „първообраз 
на нашето [т.е. антропософското] спиритуално движение” (виж GA148, 6.І.1917). 
 
304 Рудолф Щайнер нарича Парсифал представител „на идеала на новото 
Посвещение в такава степен, в каквато това ново Посвещение зависи от Съзнателна-
та душа” (GA144, 7.ІІ.1913). А в заключителната глава на „Въведение в 
Тайната Наука” (GA13) той пише: «Посветените на новото време може да 
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навйки през всички продължителни и тежки изпитания 
и трудности в развитието на Разсъдъчната душа или 
Душата на чувството, той ще успее, свободно обединя-
вайки се с всички хора с добра воля, сам, подобно на 
получила завършена форма и окончателна шлифовка 
чаша, да се отвори към слизащия от висшата субстан-
ция Дух-Себе. Едва тогава ще стане видим на Земята 
скрилият се някога от погледите на хората град Китеж, 
или – в образите на западните традиции на Граала – ще 
се осъществи онова, което се разбира под намиращото 
се засега още в Духовните светове „царство на презвитер 
Йоан”305, на което указва символът на Кръста и Розите в 
ръката на славянския човек, изобразен на стенописа на 
малкия купол на първия Гьотеанум. 
В руската легенда за града Китеж ние, разбира се, 

няма да намерим никакви преки посочвания нито към 
пътя на Амфортас, нито към пътя на Парсифал – нито 
към Разсъдъчната душа или Душата на чувството, нито 
към Съзнателната душа. В нея са посочени само из-
ходната точка на развитие на източнославянските наро-
ди – Сетивната душа, при това в особената форма на 
„единна душа”; и тяхната цел – сияещият с предутринен 
блясък от дълбините на още неясното бъдеще и при все 
това властно привличащ към себе си всяка източносла-
вянска душа идеал на Духа-Себе. Между едното и дру-
гото съществува пропаст, която, естествено, по никакъв 
начин не би могла да бъде запълнена в ХІІІ в. 
Към тази пропаст, като на период на продължителни 

и тежки изпитания, легендата указва твърде неопреде-
лено. Единственото място във втората част, в което е 
отразено още съвсем смътното предчувствие на изпи-
танията, свързани с наближаващото развитие на Разсъ-
дъчната душа или Душата на чувството – а именно на 
това „поле” в Петата културна епоха трябва да стане 
решаващото сражение между силите на замъка на Гра-
ала и замъка на Кастелмарвейл – е мястото, макар и 
написано в сегашно време, което в действителност е 
неясно, смътно различимо пророчество за бъдещата 
съдба на Русия, за съдбата на Амфортас, уязвен от де-
монично-ариманичните сили на Клингзор. „Само за нас” – 
се говори в Китежската легенда – „скърбят ден и нощ [обита-
телите на небесния Китеж], поради отстъплението наше, на цялата 
наша държава московска, защото антихристът царува в нея и всички-
те му заповеди са скверни и нечисти”. Накрая, съвсем слаб 
намек за наближаващото развитие на Съзнателната 
душа намираме пак в същата втора част на Китежската 
легенда, а именно на това място, където се казва, че 
никого „господ не принуждава с нужда и неволя” да търси не-
бесния град Китеж, а очаква от всеки човек, че той в 
пълна свобода сам „с нелицемерен ум и непоколебима вяра ще 
даде обет [да търси съкровения град]”. В това още неопределе-
но посочване на решаващото значение на елемента на 
свободата проличава първото предчувствие на набли-
жаващото развитие в човечеството на Съзнателната 
душа. 
Наистина неизразима трагедия на Европейския Изток 

през ХХ в. е потресаващата историческа метаморфоза 

                                                                                  
бъдат наречени „Посветени на Граала”. Към „Науката за Граала” води пътят в свръх-
сетивните светове, първите степени на който са описани в тази книга». 
 
305 GA149, 2.І.1914. 

на трагедията на Амфортас, поддал се на магията на 
Клингзор само за миг и заплатил за това с големи стра-
дания в продължение на много години. Понеже след 
изначалното единство и девствена цялост на Сетивната 
душа, Разсъдъчната душа или Душата на чувството 
вече не в Четвъртата, а в Петата следатлантска епоха, 
т.е. в епохата на Съзнателната душа, се оказва зееща 
бездна между двата борещи се полюса: божествения и 
демоничния, замъка на Граала и замъка на Клингзор. 
Рудолф Щайнер казва: „Промяната на Разсъдъчната душа 
или Душата на чувството [при преминаването от Четвъртата в 
Петата следатлантска епоха] се показва в още неясна, приказна 
форма, но вече с голяма драматична сила в изобразяването на 
противоположността на „Монсалват” и „Кастелмарвейл”. Отз-
вуците на всички страдания и всички преодолявания от Разсъ-
дъчната душа или Душата на чувството звучат в повествувани-
ята за Светия Граал”. И по-нататък: „В тях е показано онова, 
което в новото време [т.е. в епохата на Съзнателната душа] 
може да изживее Разсъдъчната душа или Душата на чувство-
то”306. 
В този смисъл Клингзор само поради това постига 

временна победа над Амфортас, защото последният е в 
състояние да действа само от пронизаната със силите 
на Граала Разсъдъчна душа или Душа на чувството, 
докато първият му противопоставя демонизираната от 
силите на Антихриста Съзнателна душа, а тя в човеш-
кото същество е по-висш член, отколкото Разсъдъчната 
душа. Поради това да победи Клингзор може само Пар-
сифал – носителят на пронизаната от силите на Граала, 
а следователно, напълно одухотворена Съзнателна 
душа. 
Цялата бъдеща съдба на Източна Европа следовател-

но зависи от това, в каква форма в най-широките слоеве 
на нейните народи ще се осъществи преходът от Разсъ-
дъчната душа или Душата на чувството, към Съзнател-
ната душа. Ще бъде ли намерен достъп до спиритуали-
зираната Съзнателна душа, която може да осигури в 
Разсъдъчната душа победа на силите на Монсалват, 
или, приемайки в една или друга степен демонизирана-
та (в смисъла на Антихриста) Съзнателна душа, силите 
на Кастелмарвейл в Разсъдъчната душа ще бъдат уси-
лени от Съзнателната душа до такава степен, че в опас-
ност ще се окаже самата Сетивна душа със заложения в 
нея „дух на Граала”, който, подобно на постоянна пъте-
водна звезда на душевния небосклон, отново и отново 
насочва вътрешния поглед и душевните стремежи на 
всеки източноевропейски човек по посока на неговата 
бъдеща общочовешка мисия в Шестата културна епоха. 
Този централен, главен въпрос, от решението на кой-

то всъщност зависи цялото бъдеще на източнославянс-
ките народи, може да бъде формулиран още и така: Ще 
успее ли Парсифал – „този идеал на новото Посвещение, 

                                                 
306 GA144, 7.ІІ.1913. Приведеното изказване за борбата на силите на 
„Монсалват и Кастелмарвейл” в Разсъдъчната душа или Душата на чувст-
вото в Петата културна епоха се предхожда още от следните думи: „В 
Четвъртия следатлантски период Разсъдъчната душа или Душата на чувството още 
не е била такава вътрешна, каквато тя е трябвало да стане в Петия период. От живот 
с външния свят, както това е ставало в гръцките и римските времена, тя се скрива във 
вътрешното същество на човека, става по-самостоятелна и по-свободна, но затова 
пък много по-уязвима за всички [противодействащи] сили, отколкото това е било в 
Гръко-Латинската епоха”. 
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понеже то зависи от Съзнателната душа”307, импулсът на 
което навлиза в съвременната цивилизация под форма-
та на Антропософия – да намери път също и на Изток в 
Европа? Защото в наше време само с помощта на съв-
ременната Наука за Духа – и по никакъв друг начин – е 
възможно да се намерят вътрешните сили, необходими 
за одухотворяване на все повече демонизиращата се 
под влияние на материализма Съзнателна душа. В това 
се състои също главната задача на Петата следатлантс-
ка културна епоха, единствено решаването на която 
може да отвори на човечеството в бъдеще достъпа към 
съзнателното възприемане на Духа-Себе. 
Поради това, обръщайки се към групата руски антро-

пософи, пристигнали в 1913 г. в Хелсингфорс (сега 
Хелзинки) за цикъла лекции „Окултните основи на 
Бхагавад Гита” (GA146), Рудолф Щайнер посочва, че 
съществува само „едно-единствено средство”, благодаре-
ние на което руският народ – чиято основна задача е 
полагането на основите в човечеството на Шестата 
културна епоха – може да намери пътя към своята На-
родна (или Народностна. Бел. пр.) Душа, към насочва-
щия го от духовните висини Архангел: „Спасение за Ру-
сия съществува... но то не трябва да бъде търсено по лъжлив 
път... Спасение за Русия съществува и това спасение е Антро-
пософията. За другите области на Земята Антропософията ще 
бъде желателна, понеже тя придвижва хората напред. А за 
Русия Антропософията е единственото спасение, и тя трябва 
да съществува в Русия, за да намери руският народ достъп до 
своята Народна Душа и за да не бъде тази Народна Душа при-
зована в света за други задачи, вместо онези, за които тя е 
предназначена”308. 
Определени елементи, насочващи към Шестата кул-

турна епоха или даже до известна степен вече изпре-
варвайки я, които ние намираме навсякъде на Изток в 
Европа – било то душевни качества и стремежи на от-
делни хора, явления на културата или народно творчес-
тво (храмово строителство и архитектура, легенди, 
приказки, билини, пени в древността и разказвани по 
цяла Рус от безименни народни странстващи разказва-
чи, най-често не умеещи нито да четат, нито да пишат) 
и накрая самата история на приемане от Рус на Христи-
янството – всичко това свидетелства за постоянните, 
проникващи в средите на народа инспирации на ръко-
водещия Народен Архангел. Само че, за разлика от 
напълно или частично въплътените – в Земното тяло 
на съответните народи на Западна и Средна Европа – 
Архангели, Архангелът на източните славяни все още е 
Дух, пребиваващ над предназначения за ръководене от 
него народ, и само косвено известява за себе си в онези 
области от народния живот, в които може да се почувс-
тва полъхът на бъдещата спиритуална епоха. 
Според духовнонаучните изследвания на Рудолф 

Щайнер, различните Народни Духове действат в раз-
личните страни предимно чрез различни членове на 
човешкото същество. Така Народният Дух на Италия 
действа чрез Сетивната душа на неговите отделни 
представители, Народният Дух на Франция – чрез Раз-

                                                 
307 GA144, 7.ІІ.1913. 
 
308 GA158, 5.VІ.1913. 

съдъчната душа или Душата на чувството, на Англия – 
чрез Съзнателната душа, а на Германия – чрез принци-
па на „Аза”. С други думи, всички те действат чрез 
онези членове на човешкото същество, които понасто-
ящем в някаква степен притежава всеки човек, въплъ-
тен на Земята. 
А източноевропейският Народен Дух действа чрез 

Духа-Себе, т.е. чрез онзи принцип, който – с изключе-
ние на действителните Посветени и хората, вървящи по 
пътя на съвременното (Антропософското. Бел. пр.) ду-
ховно обучение – още никъде не присъства на Земята. 
„Това действие [на руската Народна Душа] чрез Духа-Себе 
обуславя днес наличие у руснаците на определени инстинкти, 
които ще се развият в бъдеще. И когато в отдалеченото бъдеще 
човешката душа се издигне до Духа-Себе, тогава ще се покаже 
онова, което трябва да каже [на човечеството] руската Народна 
Душа. Поради това всичко ставащо на Изток [в Европа] засега 
носи само зародишен характер”309. 
Следователно, ако ръководещите Архангели на дру-

гите европейски народи имат възможност непосредст-
вено да въздействат на ръководените от тях хора чрез 
съответните принципи на човешкото същество, които 
принципи хората реално притежават на Земята, то ръ-
ководещият Архангел на Източна Европа трябва да 
действа чрез онзи принцип, който до настъпването на 
Шестата културна епоха притежават не въплътените на 
Земята хора, а само ръководещите ги Ангели-пазители 
в Духовните светове. С други думи, истинският Наро-
ден Дух на Източна Европа още никъде не въздейства 
върху членовете на своя народ непосредствено, както 
това става при другите народи, а само посредством 
ангелските Същества, ръководещи неговите отделни 
представители. 
С това в действителност се обяснява съвършено не 

националистичната, а във висша степен общочовешка 
вътрешна нагласа на източноевропейската душа310, ако 
само й се даде възможност безпрепятствено да изживя-
ва своята собствена, изначално присъща й същност, а 
не привнесените по изкуствен начин и поради това 
дълбоко чужди й наклонности. От друга страна, от това 
опосредствано отношение на източнославянския Ар-
хангел към ръководения от него народ произтича изк-
лючително дълбоката връзка на много негови предста-
вители със света на Ангелите, която вече беше посоче-
на по-горе. А най-важното следствие от такъв интимен, 
вътрешен контакт с ръководещото човека ангелско 
Същество е предразположеността на източния европеец 
след смъртта, вече в Духовните светове, да оказва осо-
бено действена помощ на Архангел Михаил в борбата 
за разпространение в най-близката до Земята свръхсе-
тивна сфера на въздействието върху цялото Земно раз-
витие на етерния Христос311. 
Единствено само пасивното изживяване на заложени-

те в източнославянските народи от самото начало ду-

                                                 
309 GA157, 22.VІ.1915. 
 
310 Виж GA178, 16.ХІ.1917 и GA156/160, 14.ІІІ.1915. 
 
311 Виж GA158, 9.ХІ.1914. За отношението на руския Архангел към 
своя народ виж по-подробно в: S.O. Prokofieff. Die geistigen Aufgaben 
Mittel- und Osteuropas. Teil ІV. 
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ховно-душевни свойства и способности още не е доста-
тъчно да бъде преодоляна пропастта между Сетивната 
душа и Духа-Себе, чрез който действа сред тях На-
родният Архангел. Затова, както изяснихме, на Евро-
пейския Изток също така му е необходимо да премине 
през пълно развитие на Разсъдъчната душа или Душата 
на чувството и на Съзнателната душа, което е обусло-
вено от това, че за здравото и съответстващото на цели-
те на Земната еволюция развитие на народа, както 
впрочем и на отделния индивид, не трябва да се про-
пуска или да се оставя неразвит нито един от съставля-
ващите го членове. 
Тук обаче пред източноевропейските народи се отк-

рива реалната възможност да не повтарят всички 
трудности и превратности на западноевропейското 
развитие, а от самото начало по собствена инициатива 
да усвоят – с помощта на изначално присъщата им ге-
ниална способност за подражание312 – онези най-добри 
плодове на културното и духовното развитие на за-
падния свят, които ще му помогнат да построи здрав 
мост през посочената пропаст. 
 Възможността и даже дълбоката необходимост 
именно от такъв път Рудолф Щайнер е подчертавал 
многократно в най-различни свои лекции и цикли от 
лекции. В частност той е казвал, че народите на Евро-
пейския Изток „трябва да чакат и съзнателно да възприемат  
 

                                                 
312 Виж GA159/160b, 13.ІІІ.1915; GA174, 12.ІІІ.1916. 

европейската култура”. А това означава, че руската На-
родна Душа в очакване на Шестата културна епоха 
„трябва да отиде да се учи в Средна Европа. Само преработ-
вайки онова, което там вече е постигнато, тя ще може в бъдеще 
да внесе своя принос в европейската култура”313. 
Впрочем, подобно възприемане от източните евро-

пейци на културата на Средна, а в по-широк смисъл и 
на цяла Европа, разположена на запад от славянските 
области, зависи от това, в каква степен този „Запад” ще 
може да покаже на „Изтока” плодовете от дейността на 
одухотворената и християнизирана Съзнателна душа и 
преди всичко на произтичащия от нея жив и свободен 
духовен живот. „В хода на по-нататъшното развитие на 
своята култура Западът трябва да осъществи жив духовен жи-
вот” – е казвал Рудолф Щайнер – „не просто идеализъм, а 
жив духовен живот. Тогава този жив духовен живот ще стане 
подобен на духовно Слънце, което ще потегли от запад на 
изток в посока, противоположна на хода на външното Слънце. 
И обикновеният руски човек ще започне тогава все повече и 
повече да разбира, колко малко той всъщност може сам по себе 
си и колко необходимо му е да се включи в процеса на разви-
тие на цялото човечество”314, т.е. в общото развитие, 
идващо от Сетивната душа, през Разсъдъчната душа 
или Душата на чувството, към одухотворената Съзна-
телна душа и само от нея – по-нататък към Духа-Себе. 

                                                 
313 GA157, 22.VІ.1915. 
 
314 GA159/160, 13.ІІІ.1915. 



 
 

 

 

Глава 14  

Импулсът на София и Шестата културна епоха 

 

За да завършим анализа на първоначалното съдържа-
ние на древноруското сказание за град Китеж, е необ-
ходимо да отбележим още един съществен аспект на 
сказанието, а именно връзката с Мистериите на Мария-
София. В самия текст само леко се повдига покривало-
то от тази дълбока тайна, толкова интимно свързана с 
целия характер на бъдещата спиритуална култура на 
Източна Европа. Съвсем лаконично в края на легендата 
се казва, че Мария-София „закриля и пази това място” – не-
бесния Китеж. 
Още от първите си крачки Християнството на Изток в 

Европа е било свързано с особеното участие в него на 
„женското”, или, в по-висш смисъл, „софийното” начало. 
Не без причина пръв представител на източните славя-
ни, приел Християнството, чието име е съхранила вън-
шната история, е била княгиня Олга (починала в 969 г.), 
а неин внук е бил покръстилият целия руски народ княз 
Владимир. Така даже външноисторически, именно пос-
редством женско същество е дошло за пръв път в Рус 
Християнството315. 
Образът на св. Олга е дълбоко символичен за цялото 

по-нататъшно развитие на Християнството в Рус. Под 
знака на женския принцип на София, на Премъдростта 
Божия, е дошло то в Източна Европа деветнайсет годи-
ни след нейната смърт и е било веднага възприето от 
целия народ като дългоочаквано осъществяване на не-
говите най-дълбоки надежди и копнежи. Източните 
славяни са изживели приемането на Християнството 
като събитие, тясно свързано с изначално даденото им 
тайнствено тържествено обещание, като начало на под-
готовката за тяхната бъдеща мисия в развитието на 
човечеството. 
Поради тази причина главната, или, както са казвали 

тогава в Рус, престолна, катедрала в Киев е била посве-
тена на София. Също на нея е била посветена и главна-
та катедрала във втория по големина и най-древен рус-
ки град – Новгород316. 
                                                 
315 Децата на княгиня Олга, покръстила се в около 957 г., независимо 
от всичките нейни усилия, не са приели Християнството, 
предпочитайки да останат със своите езически вярвания. 
 
316 Съхранилата се и до наше време катедрала на Света София в 
Киев е била построена в 1037–1039 г. Редом с нея е стояла също 
първата руска църква, посветена на Пресветата Богородица, построе-
на от Владимир в 989 г., т.е. още през следващата година след пок-
ръстването на Рус. Обикновените хора са я наричали „десетинна”, 
понеже князът е дарявал една десета част от своите доходи за нейно-
то поддържане и издръжка (тази църква е била напълно разрушена по 
време на завоюването на Киев от Батий в 1240 г.). С толкова древен 
храм е можел да се похвали още само Новгород. Това е била построе-

Не е случайна и голямата популярност в Рус на кни-
гите на цар Соломон, в най-проникновени и поетични 
слова възпял и прославил още в старозаветния свят 
Премъдростта Божия, Светата София, навсякъде съпът-
стващата Твореца „художничка”317, а в по-късно време – 
популярността на многобройните икони, изобразяващи 
Света София в образа на огнено ангелоподобно Същес-
тво, поставено на мястото на третото лице на Светата 
Троица318. Накрая, тук трябва да си спомним и за най-
обичания женски образ на руските народни приказки, 
за Василиса Премъдра – носителката на инспирации от 
сферата на София. 
Може би, най-удивителното и загадъчното в тази из-

ключителна привързаност на Изтока на Европа към 
образа на София, който цели поколения богослови на 
Запада и Изтока неуморно и безуспешно са се мъчели 
да разберат, чак до Владимир Соловьов – е необикно-
вената близост и разбираемост на този образ от най-
широките кръгове на обикновения и в преобладаващото 
болшинство напълно неграмотен народ, за когото пост-
рояването навсякъде в Рус на храмове, посветени на 
Света София, Премъдростта Божия, от самото начало е 
било нещо естествено и разбиращо се от само себе 
си319. 

                                                                                  
ната също в 989 г., вероятно от най-големия син на Владимир – Ви-
шеслав, дървена църква, увенчана, според летописа, „с тринайсет глави”. 
Тя е била посветена на Света София, Премъдростта Божия, и е съ-
ществувала до своя пожар в 1049 г. точно 60 години (H. Faensen, W. 
Ivanov. Altrussische Baukunst. B., 1972). По-нататък, от 1045 включи-
телно до 1052 г., в Новгород е била построена голяма каменна църк-
ва, посветена на Света София, съществуваща и до момента. Освен 
това, храмове, посветени на нея, са били построени в Ярославл и 
Полоцк. Вероятно такива е имало и в други руски градове, но до 
наше време не са се запазили. 
 
317 Бел. пр.: „Господ ме имаше за начало на Своя път преди древните Си дела. От 
вечността бях установена, от началото, преди създанието на земята. Родих се, когато 
нямаше бездни, когато нямаше извори изобилстващи с вода; преди да се оформят 
планините, преди хълмите, аз бях родена, преди Господ да беше направил земята 
или полетата, или първите прашинки на вселената. Когато приготовляваше небесата, 
аз бях там; когато разпростираше свод над лицето на бездната, когато закрепваше 
облаците горе, когато усилваше изворите на бездната, когато налагаше закона Си на 
морето, така че водите да не престъпват повелението Му, и когато нареждаше осно-
вите на земята. Тогава аз бях при Него като майстор-ваятел (в руския превод на 
Библията: художничка. Бел. пр.) и всеки ден се наслаждавах, веселях се винаги 
пред Него. Веселях се на обитаемата Му земя и наслаждението ми бе с човешки 
чада” (Притчи Соломонови 8: 22-31). 
 
318 Виж за това по-подробно: S.O. Prokofieff. Ewige Individualität. 
Kap. 12. 
 
319 Една от причините за такова изключително отношение към Со-
фия без съмнение се е състояло в това, че на Изток в Европа нея 
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Оттук закономерно възникват два въпроса: Какво е 
образът на София от езотерична гледна точка и защо от 
самото начало цялото развитие на Християнството в 
Източна Европа е било поставено под нейния знак? Тук 
се приближаваме към една дълбока тайна, свързана със 
самата същност на Шестата културна епоха, която, за 
разлика от съвременния, Пети следатлантски период, 
имащ подчертано „мъжки” характер, ще носи предимно 
отпечатъка на откровението на „женската” същност320. 
От окултна гледна точка образът на Майката на Исус, 

или Дева София, в кръговете на езотеричното 
Християнство винаги е сочил към пречистеното 
астрално тяло на човека и главно към пълното 
одухотворяване на неговото висше и най-съвършено 
духовно начало, Съзнателната душа. «Пречистената и 
одухотворена Съзнателна душа... като принцип, в който вече се 
е развил Духът-Себе, се нарича... „Майка на Христос” или в 
тайните Школи – „Дева София”»321. 
Поради това в легендата за града Китеж се съобщава, 

че „пазителка” на небесния град (социалната общност в 
епохата на Духа-Себе) е Мария-София, или напълно 
пречистената и одухотворена Съзнателна душа. Само 
посредством нейното пълно развитие и одухотворение 
могат да се примирят и да достигнат висшия синтез 
двата основни полюса на съвременното човечество: 
пълното и свободно развитие на индивидуалността и 
възможността за хармонично обединение на всички 
хора в нова социална общност. 
Този висш идеал на напълно одухотворената Съзна-

телна душа Рудолф Щайнер определя в своята книга 
„Философия на свободата. Основни принципи на мо-
дерния светоглед” (GA4) с израза „етичен индивидуали-
зъм”, подразбирайки под това съединяването на етично-
то начало, необходимо за формиране на всяка действи-
телна социална общност, със свободното развитие на 
всяка влизаща в нея индивидуалност. „Но как е възможен 
съвместен живот на хората, ако всеки се стреми към утвържда-
ване на своята индивидуалност?” – пита Рудолф Щайнер. 
Последното е възможно чрез действително изживяване 
от всеки отделен човек на импулса на свободата в Съз-
нателната душа. „И ще познаете истината, и истината ще ви 
направи свободни”322 – казва Христос Исус. Следовател-
но, познанието на истината – или, което е същото, 
съзнателното съединяване със сферата на София – пре-
чиства и одухотворява Съзнателната душа до такава 
степен, че човек се оказва способен за изживяване в 
себе си на импулса на свободата, винаги носещ нравст-
вен характер. Истинската свобода е неотделима от мо-
ралните основи на Вселената. Поради това, пише по-
нататък във „Философия на свободата. Основни прин-

                                                                                  
винаги са я изживявали като персонификация на целокупното единс-
тво и изначалната хармония на цялото сътворено многообразие на 
същества и неща на света. Именно в това качество тя е била дълбоко 
съзвучна на руския човек, от самото начало и с особена сила чувст-
ващ вътрешното единство и изключителната хармония на своя душе-
вен живот (виж за това по-подробно в Глава 15). 
 
320 Виж S.O. Prokofieff. Ewige Individualität. Kap. 12. 
 
321 GA100, 20.ХІ.1907. 
 
322 Ев. Йоан 8: 32. 

ципи на модерния светоглед” (GA4) Рудолф Щайнер: 
„Нравственото недоразумение и сблъсъкът са изключени при 
нравствено свободните хора... Да се живее в обич към дейст-
вието и да не се пречи на другите да живеят с разбиране за 
чуждата воля е основната максима на свободните хора”323. 
Осъществяването на този основен принцип, който е 

единствената истинска основа на бъдещия социален 
ред, е възможно само в случай, ако всички хора почувс-
тват себе си пронизани от единния Дух, а поради това 
принадлежащи на единния Духовен свят. „Само защото 
човешките индивиди принадлежат към един и същ, към един-
ния Дух, те могат да изживяват себе си заедно един до друг. 
Свободният живее с вярата, че другият свободен принадлежи 
ведно с него към същия Духовен свят и намеренията им са 
сходни”. 
В Шестата културна епоха такова състояние ще бъде 

достигнато благодарение на съзнателната връзка на по-
голям и все по-нарастващ брой хора с космичната сфе-
ра на София. „Тогава хората ще притежават в много по-
голяма степен отколкото днес, една обща мъдрост [София]. Те 
ще бъдат, така да се каже, потопени в общата мъдрост. Хората 
все повече ще усещат, че тъкмо строго личните душевни трепе-
ти [индивидуалното] са в същото време и най-общовалидните 
процеси, засягащи цялото човечество... Днес в повечето случаи 
хората спорят и имат противоположни мнения поради индиви-
дуалността, поради човешката личност... Хората ще заживеят в 
мир и хармония най-вече тогава, когато отделният човек ще 
бъде индивидуализиран в най-висока степен. Докато хората не 
бъдат напълно осенени от Духа-Себе, те ще имат и различни 
мнения. А тези мнения изобщо не произтичат от истинските 
дълбини на човека... Тогава истината, която е покълнала в една 
душа, напълно ще съвпадне с истината в другата душа; всеки 
спор ще отпадне. И това ще е гаранцията за истинския мир и за 
истинското братство, защото съществува само една истина, и 
тази истина е свързана с духовното Слънце”324. 
Само такава форма на социален живот, произтичаща 

от одухотворената Съзнателна душа, напълно ще отго-
варя на истинското достойнство на човека: „Това не 
означава необходимост от съществуване на едни или други 
външни учреждения, нужни са само настроение, душевно със-
тояние, чрез които човекът в своето себеизживяване сред ува-
жавани от него ближни най-справедливо да оценява човешкото 
достойнство”325. Казано по друг начин, онова, което в 
Петата културна епоха е идеал за всеки отделен инди-
вид, в Шестата ще стане общо свойство на цялото чо-
вечество. 
Връщайки се към Китежската легенда, отразяваща 

духовноисторическата съдба на източните славяни и 
тяхната мисия в Шестата културна епоха, казаното мо-
же да изразим така: небесният град Китеж ще слезе на 
Земята и ще се осъществи в човечеството само когато 
сред източноевропейското население бъде намерен 
пътят от вътрешните битки, възникващи сега в неговата 

                                                 
323 GA4, Глава 9. 
 
324 GA103, 30.V.1908-І. 
 
325 GA4, Глава 9. 
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Разсъдъчна душа или Душа на чувството, към пълното 
одухотворяване на Съзнателната душа. А преди това 
Изтокът на Европа трябва да премине през всички 
страдания, изкушения и изпитания, свързани в наше 
време с развитието на Разсъдъчната душа. 
От много специфична страна характеризира Рудолф 

Щайнер взаимовръзката между одухотворената Съзна-
телна душа и Духа-Себе във вече цитираната лекция от 
22.V.1905 г.326. В нея той говори за това, че центърът на 
езотеричния живот на средновековните Тамплиери, 
рицарите на Граала, а в по-късно време и на всички 
истински Розенкройцери, е било нещо, почитано от тях 
като „женско начало”, наричано небесна София, Божест-
вена Мъдрост. И всички споменати течения, особено 
Розенкройцерите, съвсем ясно са съзнавали, че „велики-
ят храм на човечеството” – образът на новата социална 
общност на Шестата културна епоха – може да бъде 
изграден само като „храм на мъдростта”, т.е. със силите 
на София, със силите на одухотворената Съзнателна 
душа327. Само пронизана от силите на София социална 
общност може да стане вместилище, обвивка за първо-
то божествено начало на човешкото същество, Манаса 
или Духа-Себе, който, слизайки на Земята, ще бъде в 
човека микрокосмично отражение на мировия творчес-
ки Дух. 
Казаното изразява същността на предхристиянската и 

християнската ера, мировото минало и мировото бъде-
ще: „Старото – това е съюз с творящия Бог, при който Божест-
веното сътворява човешкия храм. Новото – това е когато са-
мият човек изгражда храма на мъдростта като обвивка за 
Божественото”328. 
В западните сказания за Граала тази изключително 

важна взаимна връзка се представя в цяла редица епи-
зоди. Например, според Кретиен де Труа и други авто-
ри, девица внася Светата Чаша в трапезарията на замъ-
ка. Или сцената, когато Парсифал, вече напуснал замъ-
ка на Граала, среща в гората девойка с мъртъв жених на 
ръце. Съзерцавайки тази сцена на оплакване (пиета), 
Парсифал за пръв път започва да предчувства, какво „би 
могъл той да узнае, ако би попитал за чудесата на Светия Гра-
ал. Тогава той по нов начин би разбрал връзката, съществуваща 
между Изида и Хорус, между Майката и Сина Човешки”329. 
Или, казано с термините на съвременната Наука за Ду-
ха – тайната на взаимодействието на одухотворената 
Съзнателна душа и Духа-Себе. 

                                                 
326 GA93. 
 
327 Приведеното тук посочване на една от най-важните цели на 
езотеричното Християнство – изграждането на духовния храм на 
човечеството от силите на София – съответства на два основни атри-
бута на св. Ядвига, вследствие на молитвите на която, според една от 
средновековните легенди, татаро-монголците след победата край 
Лигница в 1241 г. внезапно са се върнали обратно в Азия. Така на 
надгробната плоча на гроба на св. Ядвига в църквата на основания от 
нея манастир в Требница тя е изобразена държаща в дясната ръка 
скулптурно изображение на Мария, а в лявата – храм. Този втори 
символ външно е свързан също с това, че св. Ядвига, подобно на св. 
княз Юри Всеволодович, се е прославила като основателка на манас-
тири и вдъхновителка за изграждането на много храмове. 
 
328 GA93, 22.V.1905. 
 
329 GA148, 6.І.1914. 

По какъв начин е възможно в наше време да се наме-
ри пътят към действителното одухотворяване на Съзна-
телната душа? Както видяхме, това е възможно само 
чрез Антропософията, защото в нея ние имаме работа с 
висшия, божествено-космичен принцип на София, кой-
то за пръв път за цялата история на Земното развитие е 
бил съединен от Рудолф Щайнер с индивидуалния чо-
век, с антропоса330, и благодарение на това е станал на 
Земята Антропос-София, или божествена мъдрост за 
човека. 
Преминаването на силите на София през човешкото 

същество, намиращо кулминация и завършване в пъл-
ното преобразяване на Съзнателната душа, която тогава 
става способна да приеме Духа-Себе, Рудолф Щайнер 
посочва в лекцията „Съществото Антропософия”, изне-
сена на 3.ІІ.1913 г. в Берлин по случай първото Общо 
събрание на току-що основаното Антропософско Об-
щество331. Със съдържанието на тази лекция той е оп-
ределил и основната спиритуална задача на Общество-
то. 
Какво ще стане, когато в Шестата културна епоха в 

пречистената Съзнателна душа се излее Духът-Себе, 
представляващ микрокосмичното отражение на Светия 
Дух в човека332, в резултат на което на Земята ще се 
отворят източниците на новото спиритуално Християн-
ство? Какво ще бъде най-главното, централното в епо-
хата на разцвета на Земята на Йоановото Християнство, 
когато, накрая, езотеричното значение на най-
дълбокото от четирите Евангелия, Евангелието от Йо-
ан, като откровение на самата София333, напълно ще се 
разкрие и ще започне реално да се осъществява на Зе-
мята? Или, с други думи, кога царството на презвитер 
Йоан (следващият след Парсифал пазител на Светия 
Граал), пребиваващо засега, временно още в Духовните 
светове, ще слезе на Земята? 
Централно изживяване, около което ще се групират 

тогава всички елементи на новата спиритуална култура, 
ще бъде непосредственото ясновидско изживяване на 
Христос от най-широки маси от хора. Това ще бъде 
времето, когато целият Земен живот на човека ще стане 
израз на неговата нова и напълно съзнателна връзка със 
                                                 
330 Бел. пр.: αντρωπος (гр.)=човек. 
 
331 Виж б.п.ч. 264. При разясняване на споменатата централна тра-
диция на езотеричното Християнство, посветена на Дева Философия 
(фило-София) {φιλο (гр.)=обич. Бел. пр.}, Рудолф Щайнер прави 
разбор на откъс от стихотворното произведение на Данте. 
В основата на Антропософията (антропос-София) от самото начало 
също е бил положен принципът на София, но вече в напълно друга 
форма. Защото в Антропософията става дума за силите на София, 
преминала в Новото време през индивидуалния човек (през неговата 
Съзнателна душа) и по такъв начин получила възможност да го пове-
де към напълно съзнателно съединяване с макрокосмичната сфера на 
небесната София. (Виж С.О. Прокофиев. Дванайсетте Свети Нощи и 
Духовните йерархии. Антропос. издат. „Даскалов”, Стара Загора 
2004. Глава „Космическият аспект на Съществото София”; S.O. Pro-
kofieff. Die Himmlische Sophia und das Wesen Anthroposophie. 
Dornach). 
 
332 Виж GA100, 20.ХІ.1907. 
 
333 За Евангелието от Йоан, като за непосредствено откровение на 
Съществото София, Рудолф Щайнер казва: „Одухотворената Майка на Исус 
– това е самото Евангелие, това е мъдростта [София], която води хората към висши 
познания. Ученикът ни е подарил Майката София, това означава – той е написал за 
нас Евангелието” (GA100, 25.ХІ.1907). 
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свръхсетивния свят и населяващите го духовни Същес-
тва. Към това време, казва Рудолф Щайнер, всяка „цър-
ква, ако тя правилно разбира себе си, ще се стреми само към 
това, да направи себе си ненужна на физическия план, докато 
целият живот ще стане израз на свръхсетивното”334. 
Там, където самият Христос, като свръхсетивно Съ-

щество, непосредствено ще навлезе в Земните дела и 
може да бъде съзнателно възприет с висшето духовно 
зрение на човека, там отпада необходимостта от какъв-
то и да било „Земен” посредник, защото никой няма 
право да се доближи към тази светая светих на човеш-
ката душа, в която ще се извършва тогава мистерията 
на общуване (брака) на индивидуалния човешки „аз” с 
мировия Аз на Христос: 

 
„Където бушуващите 
Дела на идващите светове 
Собствения Аз [на човека] 
С мировия Аз 
Съединяват”335. 

 
Да подготви вече в наше време цялото човечество за 

това главно изживяване на Шестата епоха – в това се 
състои основната задача на основаната в ХХ в. от Ру-
долф Щайнер Наука за Духа: „В това се състои всемирно-
историческото значение на антропософската Наука за Духа: да 
подготви човечеството и да му отвори очите за Христос, когато 
Той [в свръхсетивна форма] отново ще се появи в Шестата 
културна епоха и ще действа сред хората”336. Тези слова 
Рудолф Щайнер е произнесъл през май 1908 г., по-
малко от година преди началото на Пришествието на 
Христос в етерна форма в най-близкия до Земята Духо-
вен свят. В 1908 г. даже ръководещият християнски 
Посветен е могъл да каже за това бъдещо събитие само 
това, че то някога в бъдеще трябва да се случи. В това 
ние имаме дълбокото потвърждаване на думите на са-
мия Христос Исус, приведени в Евангелието от Матей: 
„А за оня ден и час никой не знае: нито небесните Ангели, 
нито Синът, а единствено само Моят Отец”337. 
Положението на нещата обаче напълно се променя, 

започвайки от Пасха 1909 г., от този всемирноистори-
чески момент, за който Рудолф Щайнер говори по-
късно със следните думи: «Окултистът може точно да по-
сочи, че приблизително, започвайки от 1909 година, по ясно 
възприеман начин се подготвя онова, което трябва да настъпи. 
Може да се каже: от 1909 година ние вътрешно живеем в 
съвсем различно време. И днес, ако действително се стремим 
към това, е възможно да бъдем съвсем близко до Христос, да 
намираме Христос по съвсем друг начин, отколкото са Го 

                                                 
334 GA182, 9.Х.1918. 
 
335 GA260. 
 {Бел. пр.: Пасаж от „Медитация на Основния Камък”, произнесена 
от Рудолф Щайнер на 1.І.1924 г. Виж българския превод от д-р Ди-
митър Димчев на медитацията, например, в книгата на Ф. В. Зеелманс 
ван Емиковен „Основополагащият камък”, Антропос. издат. „Даска-
лов”, Стара Загора 2000}. 
 
336 GA103, 31.V.1908. 
 
337 Ев. Матей 24: 36. 

намирали в миналите времена... 
Самият Христос е произнесъл думите, които трябва дълбоко 

да се съхранят в човешката душа: „Аз съм с вас през всичките 
дни до края на земните времена”338. Това е истината, това е 
реалността. В нова и особено близка на човешката душа форма 
Той ще присъства, започвайки от посоченото време на ХХ 
столетие. И онзи, който е окултист, може да каже: „Той е тук, и 
от самия Него ние несъмнено знаем, че сега Той желае да пос-
тигне още повече със своите човешки чеда, отколкото това е 
било в миналите столетия”»339. 

„От самия Него ние несъмнено знаем...” – оттогава на Ру-
долф Щайнер от самата етерна сфера на Христос му се 
е открило онова събитие, за което той е започнал да 
говори от януари 1910 г. като за етерно Пришествие на 
Христос, възвестявайки това главно духовно събитие на 
ХХ в. в десетки лекции за членовете на Антропософс-
кото Общество, в публични лекции, в книжна и худо-
жествено-драматична форма, посвещавайки му цялата 
своя по-нататъшна дейност на Земята, чак до последно-
то си заболяване през септември 1924 г.340. 

„Ако хората се развият нагоре до етерния план, то те ще ви-
дят Христос в етерно тяло, което обаче е възможно само чрез 
духовнонаучно разбиране и чувстване. Това е новото слизане 
на Христос при хората на Земята... Тук, на Земята, ние трябва 
да се подготвим за това събитие и да си изградим духовни 
органи, за да Го възприемем. Новото Пришествие на Христос 
в ХХ столетие – именно него ние възвестяваме сега... Христос 
действително дарява себе си на хората, които с помощта на 
Науката за Духа ще се издигнат до разбирането, до съзерцава-
нето на истинското ново Пришествие на Христос”341. Според 
това възвестяване и други съобщения на Науката за 
Духа, започналото в 1909 г. разпространяване в чове-
чеството на Импулсите на етерния Христос ще про-
дължава през близките 2500–3000 години, за да достиг-
не кулминация към средата на Шестата културна епоха, 
когато сред човечеството постепенно ще започне да се 
разпространява следващото още по-висше свръхсетив-
но откровение на Христос342. При това, ако до края на 
                                                 
338 Ев. Матей 28: 20. 
 
339 GA175, 6.ІІ.1917. 
 
340 За последен път Рудолф Щайнер говори за етерното Пришествие 
на Христос в цикъла от 18 лекции за Откровението на Йоан (GA346), 
изнесен в Дорнах за свещениците от Обществото на християните през 
септември 1924 г. 
 
341 GA118, 20.ІІ.1910. 
 
342 Виж GA119, 26.ІІІ.1910, а също GA130, 21.ІХ и 4.ХІ.1911. 
 {Бел. пр.: „Христос повече няма да дойде във физическо тяло. В Петата култур-
на епоха Той се явява в етерно тяло, в Шестата епоха – в астрално тяло, и в Седмата 
– в огромен космичен Аз, който е подобен на огромна Групова Душа на човечеството... 
В нашата, Петата културна епоха, в човешката душа навлизат силите на астралния 
свят, в Шестата епоха – силите на Нисшия Девакан, в Седмата – на Висшия Девакан... 
В нашата епоха Христовото Същество може да се изживее на астрален план… в 
етерен облик” (GA130, 21.ІХ.1911). 
 „Отначало малцина, а след това все по-голям брой хора в ХХ в. ще станат спо-
собни да възприемат явяването на етерния Христос, т.е. на Христос в облика на 
Ангел” (GA152, 2.V.1914). 
 „В Шестата следатлантска културна епоха Импулсът на Христос ще действа 
главно в ясновиждането. Тогава ще започне да се развива Духът-Себе, с който човек 
не може да живее без ясновиждане. В Седмата епоха ще се появят пророческите 
способности; а другите три члена от шестчленната мъдрост на Христос ще действат в 
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по-нататъшните времена” (GA186, 7.ХІІ.1918). 
 „Шестата културна епоха е изключително важна, защото чрез общата мъдрост тя 
ще донесе мир и братство. Тя ще донесе мир и братство по силата на това, че висши-
ят Аз – първоначално в своята по-нисша форма, като Дух-Себе или Манас – ще 
проникне не само в определени избрани човеци, а в цялата онази част на човечество-
то, която се движи в рамките на нормалната еволюция. Тогава ще се осъществи 
връзката между човешкия Аз – такъв, какъвто се е развил досега – с висшия Аз... През 
Седмата културна епоха в нашето развитие ще проникне Духът-Живот или Буди” 
(GA103, 29.V.1908). 
 „От средата на ХV в. в своята вътрешност човекът е станал в определена степен 
празен вследствие на абстрактните понятия. Защо е станал празен? Именно затова, 
за да възприеме в своята вътрешност Импулса на Христос, т.е. творческо-
божественото” (GA198, 18.VІІ.1920). 
 „Последната лемурийска раса основа атлантските раси. А Петата от атлантските 
раси основа нашата култура (Следатлантската, или Арианска, голяма епоха 
или коренна раса. Бел. пр.). Шестата от нашите култури (Славянската кул-
турна епоха. Бел. пр.) ще основе бъдещата култура (Шестата голяма епоха 
или коренна раса. Бел. пр.) след войната на всички против всички. А последната 
от тези култури (на Шестата голяма епоха. Бел. пр.) ще основе епохата 
(Седмата голяма епоха или коренна раса. Бел. пр.), представена в Апока-
липсиса чрез седемте тръби (виж схемата „Степени на развитие на човека” 
в б.п.ч. 663). 
А какво ще стане след тази Седма голяма епоха? Тогава нашата Земя ще е стигнала 
до крайната цел на своето физическо развитие и всички Земни неща и същества ще 
се изменят напълно. Защото, ако през Шестата голяма епоха, която ще започне след 
войната на всички срещу всички, хората ще носят на лицата си всичките си добри и 
лоши страни, това още повече ще се отнася за Седмата голяма епоха, когато всяка 
разновидност на материята ще носи печата на Духа. В тази Седма голяма епоха нищо 
няма да остане скрито. Още за представителите на Шестата голяма епоха ще се 
окаже невъзможно да скрият нещо от погледа на този, който знае да гледа. Злият ще 
изразява злото, добрият – доброто. През Седмата голяма епоха ще бъде изключено с 
помощта на думите да се прикрива онова, което е в душата. Мисълта не ще бъде вече 
безгласна и няма; ще бъде невъзможно за хората да я прикриват по един или друг 
начин. Когато душата мисли, мислите ще се проектират и звучат също и в пространс-
твото. Тогава мислите ще бъдат такива, каквито са вече и днес за Посветения. Днес 
за Посветения мисълта звучи в Девакана. Обаче тогава този Девакан ще слезе до 
физическия свят, както и астралният свят ще слезе до физическия през Шестата 
голяма епоха. Днес Шестата голяма епоха може да бъде намерена в астралния свят, 
а Седмата – в Небесния. Шестата голяма епоха ще представлява слезлия долу 
астрален свят, т.е. ще представлява неговите отпечатъци, неговите откровения. 
Седмата голяма епоха ще представлява слезлия долу Небесен свят, неговия израз 
тук, в условията на физическия свят. И тогава Земята наистина ще е достигнала 
крайната цел на своето физическо развитие. 
А после Земята ще се превърне в едно астрално небесно тяло. Всички Земни създа-
ния ще се преобразят в едно астрално небесно тяло. Физическата субстанция ще 
изчезне; тя ще премине в онази своя разновидност, която дотогава ще е използвала 
възможността да се одухотвори, да се превърне в Дух, в астрална субстанция. 
Представете си ясно: всички онези същества на Земята, които дотогава ще са съуме-
ли да пренесат доброто, благородното, разумното, красивото в своя външен матери-
ален облик, които на лицата си ще носят отпечатъка на Христос Исус, които в душите 
си ще носят присъствието на Христос Исус, всички, чиито мисли ще звучат в прост-
ранството, всички те ще разполагат със силата да разтварят физическата материя в 
себе си, както топлата вода разтваря солта. Всички физически субстанции ще се 
превърнат в едно астрално небесно кълбо. Онова обаче, което до този момент не е 
съумяло да превърне себе си в телесно-материален израз на доброто, благородното, 
разумното и красивото, няма да разполага със силата да разтваря материята. За него 
материята ще продължи да съществува, то ще се втвърди в материята и ще запази 
материалната си форма. В този етап от Земното развитие ще настъпи едно насищане 
на Духовния свят с образи от звуково естество: те ще живеят в този астрален свят и 
ще отделят от себе си едно друго материално кълбо, едно кълбо, което ще съдържа 
съществата, лишени от възможността да се издигнат, понеже не са в състояние да 
разтворят материята.  
Ето как нашата Земя ще се отправи към своето бъдеще. Ето как тя все повече ще се 
пречиства в своята материя, като душата ще пречиства и разрежда материята отвът-
ре, преди да е събрала силата, която ще й позволи да разтвори материята напълно. 
Това ще бъде времето, когато неразтворената материя ще бъде отхвърлена навън в 
очертанията на едно особено небесно кълбо. Седем културни епохи ще изминат, 
докато там се натрупа това, което се е втвърдило в материята, а необходимата за 
тази цел сила ще бъде противоположна на силата, която пречиства и извисява 
добрите същества. 
Но кое всъщност ще предизвика разтварянето на материята? Силата на Любовта, 
до която човек ще стигне чрез Христос! Съществата ще разтворят и обезсилят 
материята, само защото ще са приели в душите си Любовта. Колкото по-гореща става 
душата чрез Любовта, толкова по интензивно ще работи тя върху материята. Любовта 
ще одухотвори, ще астрализира цялата Земя, превръщайки я в астрално небесно 
тяло. Но както Любовта разтваря материята, така и противоположната на Любовта 

Петата културна епоха (т.е. приблизително до средата 
на ІV хилядолетие) с лицезрение на етерния Христос 
ще бъдат удостоявани, като правило, отделни хора или 
неголеми групи и само в изключителни случаи по-
широки кръгове на човечеството, то от началото и 
включително до средата на Шестата културна епоха 
съзерцанието на етерния Христос, а също изживяването 
на неговото непосредствено участие в изграждането на 
новата спиритуална култура, ще приемат наистина все-
общ характер. „Понеже е необходима мощната подбуждаща 
сила на Христовия Дух, за да приведе към развитие зародиша 
на Духа-Себе в човека”343. 
От казаното следва, че развитието на Духа-Себе в чо-

вечеството непосредствено е свързано с Пришествието 
на Христос в етерно тяло. „Ние трябва ясно да разбираме” 
– е подчертавал Рудолф Щайнер – „че ние... сега посте-
пенно прокарваме пътя от живота в Съзнателната душа към 
живота в Духа-Себе. Аз вече посочвах, че все по-голям ще бъде 
броят на хората, които ще преминат през изживяване на (етер-
ното. Бел. пр.) Пришествие на Христос в следващите три 
хиляди години, че хората постепенно ще станат способни да 
изживяват импулса на Христос в Духовните светове”344. 
По такъв начин, съвременната Наука за Духа, основа-

на от Рудолф Щайнер в първата четвърт на ХХ в., с 
нейното главно възвестяване – възвестяването на етер-
ния Христос – във всички свои основни елементи също 
подготвя Шестата културна епоха, в която действието 
на етерния Христос в човечеството ще достигне висша 
кулминация и ще се разпространи по цялата Земя345. 
Към тази главна тайна на Шестата културна епоха 

сочи също и Китежската легенда, разказвайки за това, 
че някога в бъдеще небесният град ще слезе на Земята и 
ще стане видим за всички хора като нова социална об-
щност, основана върху принципа на всеобхватното 
братство. И макар безименните създатели на легендата 
в ХІІІ в. още да не са могли да предусетят, кога именно 
ще стане новото Пришествие на Христос (това е стана-
ло възможно, щом като явяването реално е започнало в 
Духовните светове, т.е. от 1909 г.), при все това още 
тогава напълно достоверно е можело да се каже, че то 
ще бъде свързано с началото на постепенното слизане 
на Земята на небесния град, т.е. с онзи духовно-
социален процес, кулминацията на който ще настъпи в 

                                                                                  
сила ще изтласка надолу всичко онова, което не е съумяло да изпълни Земната 
мисия” (GA104, 25.VІ.1908)}. 
 
343 GA100, 21.ХІ.1907. 
 
344 GA133, 20.V.1912. 
 
345 За това, че съвременната Наука за Духа подготвя Шестата кул-
турна епоха, Рудолф Щайнер е говорил в много лекции. „И докато ние, 
намирайки се още в Петата следатлантска културна епоха, се грижим за Науката за 
Духа и все повече и повече спомагаме за разбирането на живото мислене, ставащо 
ясновидско, ние същевременно подготвяме Шестата следатлантска културна епоха” 
(Виж GA152, 7.ІІІ.1914; GA159/160, 15.VІ.1915). А в лекцията от 18.ХІ.1911 
(GA130) Рудолф Щайнер говори за новото „интелектуално ясновиждане” и 
за главното последствие от неговото развитие в човечеството: „Нап-
редването се състои изключително в това, че хората развиват повишена (erhöhte) 
интелектуалност не само за себе си, а я издигат в астралния свят. Посредством 
такова интелектуално ясновиждане пред напредналите в този смисъл хора през 
следващите три столетия все повече и все по-ясно ще се показва етерно видимият 
Христос” (виж б.п.ч. 44). 
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Шестата културна епоха. Самата легенда съобщава за 
това в следните лаконични слова: „И невидим ще бъде Голе-
мият Китеж чак до Пришествието Христово”. 

 
Ако сега още веднъж си припомним, че именно изк-

лючителното развитие на силите на съвестта в източ-
нославянските народи от самото начало ги предразпо-
лага към силна възприемчивост за всички въздействия, 
произлизащи от етерния Христос346 – според Рудолф 
Щайнер, развитието на съвестта като висш орган за 
познание е най-важната предпоставка за бъдещото 
етерно виждане347 – то тогава нас вече няма да ни 
учудва, че именно против спиритуалното развитие на 
Източна Европа са насочени най-интензивните сили на 
разрушението и злото. Понеже същите онези окултни 
кръгове, които подготвиха и осъществиха на Изток в 
Европа небивалия в историята на човечеството „социа-
листически експеримент”348, в наше време не на живот, а 
на смърт се борят против етерното Пришествие на  
 

                                                 
346 S.O. Prokofieff. Ewige Individualität. Anh. ІV. 
 
347 Виж GA117, 8.V.1910. 
 
348 Виж GA186, 12.ХІІ.1918. 

Христос349. 
Както видяхме, пътят на източнославянската душа от 

разрушения Голям Китеж към неговия небесен първо-
образ – небесния Китеж (т.е. от Съзнателната душа към 
Духа-Себе), трябва да минава през сурови изпитания и 
голяма битка на силите на Монсалват със силите на 
Кастелмарвейл, защото само по този път е осъществимо 
истинското одухотворяване на Съзнателната душа, 
откриващо достъп до космичната сфера на Мария-
София, която във висшите светове е пазителка на неви-
димия град. 
Колкото по-трудни обаче са изпитанията, падащи се 

на търсещия небесния Китеж, толкова по-дълбоко съе-
диняват те неговата душа с действащите във висшите 
светове Мистерии на Граала, съхраняващи тайната на 
големите страдания на Бога, приел върху себе си Кар-
мата на цялото Земно човечество, и поради това пости-
жими само по пътя на истинското подражаване на 
Христос. 

                                                 
349 Виж GA178, 18.ХІ.1917. 
 {Бел. пр.: Може би уважаемият читател вече се е замислял за това, 
кои сили и с каква цел инспирират емисарите на западните “христи-
янски” Църкви, които в последните две десетилетия активно работят 
сред българите, като преди всичко оповестяват предстоящо Второ 
Пришествие на Христос отново в плът (подробно тази тема е разгле-
дана от автора в Глава 18)? Тези пратеници – млади, любезни момче-
та, които винаги ходят по двама, облечени в бяла риза и черен панта-
лон и носят Библия в ръка – спират за разговори хората по улиците, 
парковете, на планината, ходят по домовете, раздават диплянки и 
други печатни религиозни материали, регистрират Църкви, извърш-
ват богослужения}. 



 
 

 

 

ЧАСТ ВТОРА 

Глава 15 

За източниците на „духа на Граала” у източните славяни 

 

Както вече беше посочено на страниците на този 
труд, „непобедимият дух на Граала”, присъстващ от самото 
начало в душите на източните славяни, води началото 
на своите духовни основи от тайнственото въздействие 
върху тях на Скитианос. Именно в резултат от влияние-
то на този висш Посветен духовните импулси, свързани 
с Мистериите на Граала, са били заложени, макар и 
несъзнателно, в душите на обитателите на Източна Ев-
ропа. Така, без каквото и да било историческо съпри-
косновение или външни знания за средно- или западно-
европейското езотерично течение на Граала през VІІІ–
ІХ в., а също за инспирираната от него литературна 
традиция на ХІІ–ХІІІ в., в душевните подоснови на из-
точнославянските народи при все това са проникнали 
определени духовни сили, които, подобно на невидими 
източници, в продължение на всичките следващи сто-
летия са хранили целия им душевен живот. Тези особе-
ни духовни сили Рудолф Щайнер нарича подготвяне на 
вътрешната същност на душата „за специалното й, отличи-
телно пронизване със светлината, произлизаща от Мистерията 
на Голгота”350. 
Иначе казано, в ІХ–Х в. на Изток в Европа е възник-

нал народ по своята душевно-духовна конфигурация 
открит, достъпен за Христовата светлина, действаща в 
аурата на Земята след извършването в Палестина на 
Мистерията на Голгота351. На Изток в Европа, казва 
Рудолф Щайнер, вече повече от хиляда години живее 
народ, който има задачата „да отнесе откровението на 
Христос в бъдещите столетия”, този народ се състои от 
хора, „в душите на които, непрестанно... прониква Импулсът 
на Христос”, „присъствайки в него постоянно”. 
Вътрешната откритост към и достъпност за Импулса 

на Христос, възприемането му чрез светлинното откро-
вение352 в аурата на Земята е основната духовна пред-

                                                 
350 GA158, 9.ХІ.1914. 
 
351 За Христова светлина, действаща след Мистерията на Голгота в 
духовното обкръжение на Земята, виж по-подробно С. О. Прокофьев. 
Кругооборот года как путь посвящения. Эзотерическое рассмотрение 
основных християнских праздников. „Ной”, Ереван 1995, ч. ІХ, гл. 1. 
 
352 Бел. пр.: «Когато вие поглеждате навън към Слънцето или към пъстрия Земен 
свят, виждате не друго, а едно откровение на божествено-духовния ред. Християнски-
ят езотеризъм нарича този божествено-духовен ред, този невидим свят зад видимия 
физически свят – според феноменологичния му облик пред ясното дневно съзнание – 
с името „Логос” или „Слово”. Както накрая човекът можа да произнесе Словото от 

                                                                                  
самия себе си, така и целият сътворен свят, цялото животинско, растително и мине-
рално царство, възникна от Логоса. Всичко е въплъщение на Логоса. И както вашата 
душа работи невидимо и дълбоко във вас и външно си изгражда едно тяло, така и 
всеки душевен елемент в света си изгражда подходящо за него физическо тяло... 
Къде е физическото тяло на Логоса? Засега в най-чистата си форма, това външно 
физическо тяло на Логоса се проявява във външната Слънчева светлина. За духов-
ния поглед тя е само одеждата на Логоса, както и вашето физическо тяло е одеждата 
на вашата душа... Чрез Слънчевата светлина към Земята се отправя една духовна 
сила. И тази духовна сила – ако успеем да обхванем не само Слънчевото „тяло”, но и 
Слънчевия Дух – е Любовта, която се разлива към Земята... Заедно с физическата 
Слънчева светлина, към Земята се носи и Любовта на божествения свят; и хората са 
тук, за да приемат топлата божествена Любов, да я развият в себе си и да отговорят с 
Любов на божествения свят. Но те могат това, само ако се превърнат в съзнателни 
Азови същества. Само тогава те могат да отговорят с Любов... 
Човекът е призван да развие себесъзнателната Любов в условията на Земята. Сле-
дователно, той трябваше да има някакъв водач, някакъв учител за периодите на 
своето дневно съзнание, когато би могъл да възприема със своите сетива... В хода на 
развитието трябваше да настъпи нещо, нещо напълно конкретно, което би позволило 
на човека да вижда външно, физически, Съществото на Любовта... Съществото на 
божествената Любов, Логосът, трябваше да слезе на Земята и да стане същество от 
плът и кръв, което човекът ще може да възприема със своите сетива. Понеже човекът 
беше напреднал до степента на външното сетивно възприятие, самият Бог, Логосът, 
трябваше да стане едно сетивно същество. Той трябваше да се появи в едно физи-
ческо тяло. Това събитие стана чрез Христос Исус, и историческото появяване на 
Христос Исус означава не друго, а че в началото на нашето летоброене силите на 
шестте Елохими или на Логоса се въплътиха в Исус от Назарет и се очертаха във 
видимия свят... Това, което се намира на Слънцето като вътрешна сила, като сила на 
Логоса и неговата Любов, прие физическия облик на едно човешко тяло, тялото на 
Исус от Назарет... 
Следователно, какво представлява това Същество, което застава пред нас в начало-
то на нашето летоброене като Христос Исус? То е не друго, а въплъщението на 
Логоса, на шестте други Елохими, предхождани от подготвителната мисия на Бога 
Яхве (седмия Елохим, Елохима на Луната. Бел пр.). Ето защо този Исус от 
Назарет, в когото (при Кръщението в реката Йордан. Бел. пр.) се инкарнира 
Христос или Логосът, донася това, което по-рано можеше да се намери само на 
Слънцето, и оттам, единствено под формата на Слънчева светлина, поемаше към 
Земята; сега Христос Исус е този, който внася Логоса в човека, в самата история на 
човечеството. „Логосът (Словото) стана плът”... Самият Логос се е въплътил в 
един отделен човек и е станал видим в условията на физическо-сетивния свят... „И 
Логосът стана плът и живя между нас” (Ев. Йоан 1: 14)... 
Следователно, планетарната мисия на Земята, това, което трябва да произлезе от 
Земята чрез събитието в Палестина, започва едва в този решителен момент. Всичко 
преди това е било само подготовка... Земята е тук, за да даде на човека пълното 
себесъзнание, което можем да изразим с думите „Аз съм”. Всичко преди това е било 
само подготовка за човешкото себесъзнание, за „Аз съм”; и точно Христос е този, 
който дава на всички човеци, на всяко отделно човешко същество импулса да бъде 
изживяно състоянието „Аз съм”. Едва сега могъщият импулс на „Аз съм” може да 
тласне човечеството напред в неговото развитие... Силата, която тласка човеците към 
това Азово съзнание, е Христос... „Аз и Отец сме едно!” (Ев. Йоан 10: 30). Трябва да 
усетим важността на тези думи; трябва да усетим тласъка, породен от Импулса, който 
възникна с идването на Христос Исус. Този Импулс обхвана хората и се отрази на 
цялата еволюция, на цялото човечество. Христос беше могъщият оживотворител на 
„Аз съм”... Ето как трябва да се вниква в най-дълбоките места на Евангелието от 
Йоан. Ако отворим онази глава от Евангелието, където стоят думите: „Аз съм Свет-
лината на света!” (Ев. Йоан 8: 12), вие трябва да ги приемете буквално, съвсем 
буквално. Какво представлява това „Аз съм”, което за пръв път се явява в плът? То е 
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поставка за възникването на „духа на Граала” в душата на 
руския човек. Оттук произтича и неговото особено от-
ношение към своята земя, в която той вижда и обича не 
свойственото й „земно” (материално) начало, а онова, 
което, като в някакво величествено огледало, се отразя-
ва в нея и посредством нея, проявявайки му истинския 
образ на Небесния свят, онази светлинна сфера в обк-
ръжението на Земята, в която след Мистерията на Гол-
гота действа и се открива Христос: „В това се състои 
тайната география на руската земя: руският човек възприема от 
земята онова, което е проникващата отначало в земята светли-
на, която след това отново се излъчва от нея. Следователно, 
руският човек обича своята земя, но тъкмо поради това, че тя за 
него е огледало за небето”353. Това, което първоначално 

                                                                                  
същото, което – носено от Слънчевата светлина – залива Земята като сила на Лого-
са» (GA103, 20.V.1908). 
 
353 GA178, 16.VІ.1917. 
 {Бел. пр.: Според духовнонаучните изследвания на Рудолф 
Щайнер, различните Народни Духове действат в хората на управля-
ваните от тях народи предимно чрез следните елементи на Земята. 

«Народните Духове и елементите на Земята. Връзката между отделните хора 
и Народната Душа у италианците става чрез въздуха... Въздухът е най-нисшата 
съставна част на Народната Душа на Италия... Когато италианецът диша и с въздуха 
поддържа своя живот... то в подсъзнанието му шепне, говори с него Народната Душа. 
Той не чува това, но неговото астрално тяло го възприема и живее в онова, което се 
разиграва зад прага на съзнанието като общуване на отделния човек с Народната 
Душа... 
Ние да речем искаме да изучаваме руската Народна Душа. Долният й член съвсем не 
е нещо материално в този смисъл, в какъвто материално е твърдото, течното, въз-
душното и топлото, а нейният долен член – толкова свойствен на нея, както на човека 
е свойствена солта, твърдото – е светлинният етер. Звуковият етер й е присъщ както 
на човека – течността; жизненият етер – както на човека въздуха; а зноят на въжделе-
нията съответства на това, което сякаш е физическо тяло на руската Народна Душа; 
той й е присъщ, както топлината е присъща на човека. Тогава възниква въпросът: Как 
руската Народна Душа се отнася към отделните руски хора? Това става по такъв 
начин, че светлината, идваща от висините, по някакъв начин свети обратно от земята. 
Светлината оказва определено действие върху земята. Светлината бих казал не само 
свети обратно физически, но светлината сияе обратно от земята, от всичко пониква-
що, което почвата носи върху себе си. Светлината действа не пряко върху отделните 
руснаци, но отначало тя действа върху земята, върху грубо физическата земя; тя 
действа в растенията и във всичко онова, което расте върху земята, а след това свети 
обратно. И в това, което тогава свети обратно е даден посредникът, чрез който руска-
та Народна Душа влиза във връзка с отделните руснаци. Затова при руснаците отно-
шението към земята, към всичко което пониква от нея е много по-интимно, отколкото у 
другите народи... А променливата (лесноподвижна. Виж GA9, Глава “Светът 
на душите”. Бел. пр.) възбудимост е изключително силна. Този пръв етерен 
ингредиент има за руската Народна душа същото значение, както светлината за 
човека... 
В това, което като оплодотворено от слънчевата светлина излъчва руската почва, се 
съдържат тайнствените руни, чрез които руската Народна Душа говори с отделния 
руснак, когато той върви по своята земя или чувства живота, излъчван от светлината. 
Но не мислете, че нещата следва да се приемат материално. Естествено вие можете 
като руснак да живеете в Швейцария; също и в Швейцария има светлина, отразяваща 
се от земята. Ако вие сте италианец, то в Швейцария вие можете с дишането да 
слушате шепота на вашата Народна Душа. Ако вие сте руснак, то също и в Швейца-
рия вие ще почувствате издигащото се от почвата, онова, което вие можете да усети-
те като руснак. Вие не трябва да схващате нещата материално. Това не е свързано с 
мястото, макар разбира се човекът да е обусловен по някакъв начин и материално, и 
неговите родни места да му дават повече... Руснакът може да бъде руснак навсякъде, 
макар естествено руската земя да доставя на руското битие особено състояние... 
Защото не просто светлината, разпространяваща се над руската почва, се съдържа в 
тялото на руската Народна Душа, а всяка светлина, светлината изобщо... Архангелът 
не е обусловен от мястото, той е свръхпространствен» (GA174, 28.І.1917). 
 «Само от съединяването на действията, изхождащи от главата и от целия оста-
нал организъм, по пълноценен начин възниква онова, което след това се отпечатва в 
народностния характер. Действието, изхождащо от главата, по някакъв начин се 
неутрализира от действието, изходящо от останалия организъм. Ето защо може да се 
каже: С онова, което жителят на Италия вдишва с въздуха, което изобщо за останалия 
организъм, освен главата, се определя от дишането, с него взаимодейства конфигу-
рацията на нервната система на цялата глава... 

                                                                                  
Във Франция работата стои по друг начин. Това, което в организма живее като ритъм, 
е специален ритъм за главата и специален за останалия организъм; главата има свой 
ритъм. Ако в Италия е характерно, че нервната дейност на главата взаимодейства с 
онова, което като въздух въздейства на човека, то във Франция това е ритъмът, 
ритмичното движение в главата, вибрацията на ритъма в главата заедно с онова, 
което се поражда в организма от течността. Така се изгражда народностният характер 
– чрез особеното взаимодействие на индивидуалния човек на главата с онова, което 
Народният Дух поражда от обкръжението... 
Духът на Народа на британската същност действа чрез всичко земно, предимно чрез 
солта и нейните съединения в организма. Твърдото тук е най-главното... Солевият 
елемент действа тук чрез всичко, което чрез въздуха и храната влиза в организма. 
Това поражда всеобщата конфигурация на британския народностен характер. Но 
също и тук от главата действа нещо неутрализиращо... Както ритъмът, така и хранос-
милането, обмяната на веществата се извършват не само в главата, но и в целия 
организъм. Начинът по който организмът на главата извършва своя обмен на вещест-
вата – това взаимодейства със солевия елемент в организма и това обуславя британ-
ския народностен характер. Така че земното във връзката с обмяната на веществата 
в главата поражда британския народностен характер. И може да се каже: В същото 
време докато Народната Душа действа чрез солевия елемент, от главата срещу нея 
се устремява особеността на обмяната на веществата в главата... 
У американците това стои другояче, там действа подземният елемент... нещо вибри-
ращо под земята. Това има там преимуществено влияние върху организма. Народни-
ят Дух действа в американския народностен характер особено чрез подземните 
магнитни и електрични потоци. И срещу това нещо изхожда от главата: ...човешката 
воля. Такава е особеността на американския народностен характер... А ако Народната 
Душа въздейства на човека от подземното, то той не изработва своята Народна Душа 
в свобода, а е така да се каже обзет, обхванат, обсебен от Народната Душа. Ето един 
пример: Ако у Херман Грим може да се види, как той завоюва всичко човешко, то у 
Удроу Уилсън се вижда обсебеността на човека от всичко това. –...Поради това е 
толкова важно кой говори, а не какво говори. И Грим, и Уилсън могат да говорят за 
едно и също, но у първия съдържанието на казаното е многократно преработено, у 
втория всичко се говори от обсебеността. 
Ако се издигнем от хаоса на това, което става на Изток в Европа, то може да се види, 
че у славяните, у руснаците Народният Дух действа във вибриращата светлина... И 
когато на Изток онова, което там трябва да израсне в бъдеще, се освободи от ембри-
оналните обвивки, то... там ще се види съвършено друго, в сравнение със Запада, 
действие на Народния Дух... Там действа отразената от почвата светлина... Но тя 
действа не върху организма, а непосредствено върху главата, върху усещането на 
мисълта, върху начина на изработване на представите, усещанията и т.н. Така начи-
нът на действие на Народния Дух тук е противоположен на това, което става на 
Запад, където той действа върху останалия организъм, а неговото противодействие 
произхожда от главата... Действащото на Изток в противоположна посока, произхожда 
от останалия организъм, особено от организацията на сърцето. Това действа в проти-
воположна посока, върху главата и променя изхождащото от нея действие. Сега това 
все още е в хаос, в ембрионални обвивки. Ритъмът на дишането тук удря в главата и 
неутрализира онова, което по околен път чрез въздуха идва от Народния Дух... 
Особеността на азиатския Изток се състои в това, че Народният Дух само отчасти 
действа там чрез светлината, възприета, отразена от почвата и след това отиваща в 
главата. В другия случай Народният Дух там действа не чрез светлината, а изобщо 
чрез невидимото: чрез хармонията на сферите, която вибрира през всичко, която за 
духовното човечество на азиатския Изток е действие на Народния Дух; но този Дух се 
отразява от земята и въздейства върху главата. А срещу него действа ритъмът на 
дишането. В това се състои тайната на този, който търси Духа на Изток, на йогата, 
когато той се стреми към специално изработване на дишането, за да дойде чрез него 
до връзка с Духа... Той го търси по този начин, както това е заложено в неговия на-
родностен характер. И колкото по-далеч се отива на Изток, толкова в по-голяма 
степен е характерно това. 
В Средна Европа народностно-душевното действа чрез топлината. Това действие 
достига средноевропееца един път чрез главата, друг път чрез останалия организъм, 
в зависимост от това, как действа топлината: отвън, като стоплящ въздух, или чрез 
храната, или чрез дишането. Всичко това е посредник за Народния Дух. Противодейс-
тваща тук, отново, се оказва топлината... родена от човека вътре в него... Срещу 
всичко, което в организма чрез Народния Дух действа като топлина, идва собствената 
топлина на главата. Ако топлината на Народния Дух действа чрез главата, то срещу 
нея действа топлината от целия останал организъм... Колкото по-жива, по-жизнена е 
дейността на сетивата, толкова повече човек развива собствена топлина, а който 
усеща повърхностно, той я поражда по-малко. Топлината тук се сблъсква с топлина. 
Такава е особеността на начина на действие на средноевропейския Народен Дух... 
Топлината обуславя европейския характер, който изразява себе си в това, че повече 
или по-малко може да влиза във всичко. Ние не правим ценностни определения, а 
само характеризираме, поради това всеки може да приема това както иска: като 
добродетел или като нещо, което му е противоположно. –Топлина към топлина: това 
прави човека подвижен, пластичен, способен във всичко да намери себе си, също и в 
чуждия народностен характер» (GA181, 26.ІІІ.1918). 
 «Нациите и културата. ...Понеже, ако се обърнем към онова, което представля-
ва днес – аз моля да обърнете внимание на това: днес! – руското душевно и изобщо 
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народностното своеобразие, то може да се каже: В Русия – да ми простят руснаците, 
но това е истина – човекът на главата чувства себе си като у дома си... Руснаците 
може би ще кажат: В Русия човекът на сърцето чувства себе си като у дома си, а 
именно човекът на главата отстъпва назад. Но това може да се твърди само в този 
случай, ако вие недостатъчно точно сте изучавали Науката на Духа. Защото руската 
култура на главата поради това до някаква степен ни изглежда култура на сърцето, 
защото, изразявайки се тривиално, руснакът има сърце в главата, т.е. сърцето дейст-
ва така силно, че със своята дейност обхваща също и главата, че то пресича цялата 
интелигентност, че то пронизва всичко. Действието на сърцето върху главата, върху 
понятията, върху идеите придава определена конфигурация на цялата източноевро-
пейска култура... 
Нека не ми се обиждат средноевропейците, но работата тук стои така: Съществено у 
тях е това – и това характеризира цялата средноевропейска култура – че тяхната 
глава постоянно пропада в гърдите, а долната част на тялото, или крайниците, посто-
янно се приближават към сърцето... Средноевропеецът поради това е толкова неуве-
рен, защото и от едната, и от другата страна не намира опора... 
Сега нека не ми се обиждат западноевропейците, понеже – както вие вече можете да 
се досетите – тяхната култура е култура на долната телесност, мускулна култура, т.к. 
нейната особеност се състои в това, че всичко изходящо от културата на мускулите – 
това се отнася към народите като цяло, а не към отделните хора – силно действа 
също и в главата, поради това тук е характерна инстинктивната интелигентност, 
поради това тук е възникнала културата на мускулите в смисъла на съвременния 
живот, спорта и т.н... 
У руснаците работата стои така, че у тях сърцето силно действа в главата, у англое-
зичните народи долната част на тялото силно действа в главата, но при това главата, 
от своя страна, действа върху долната част от тялото и я управлява. Много важно е 
тези неща да се имат предвид. Но не е необходимо винаги да ги изказваме по толкова 
радикален начин, както това правим ние (антропософите. Бел. пр.) между нас» 
(GA186, 15.ХІІ.1918). 

В своите въплъщения човек преминава последователно през всич-
ки народи. “Най-вътрешната, най-дълбоката част на нашата човешка същност вече 
се е прераждала в отделните епохи, минавайки през различни раси и народи. Така 
ние, насочвайки поглед към това ядро на нашата същност, можем да сме напълно 
сигурни, че с него вече сме вземали участие не само в светлите, положителните, но и 
в тъмните, отрицателните страни на всички раси. Можем да сме сигурни, че многок-
ратно сме се възползвали от предимствата на всички раси и народи, сред които сме 
се прераждали до този момент. Една такава идея за Кармата и реинкарнацията 
значително разширява хоризонта на нашето съзнание. Ето защо смогваме да се 
изправим пред тайните на расите и народите единствено с помощта на тази идея. 
Единствено чрез подобна трактовка, стига тя да бъде правилно разбрана, можем да 
отстраним каквото и да е недоволство, произтичащо от факта, че сме се инкарнирали 
в тази или онази раса, в този или онзи народ. Ако не вземем предвид посочените 
предпоставки, дори едно обективно разглеждане на расите и народите може да внесе 
недоволство и дисхармония сред доста хора. Чрез учението за Кармата и реинкарна-
цията духовно устременият човек научава, как всеки народ – дори и най-
незначителният – може да подпомогне общото развитие на човечеството. Влиянията 
на отделните народи, мисиите на отделните народи се вливат в потока на общочо-
вешката еволюция и дори и най-малките групи от този или онзи народ, разпръснати 
тук или там по света, имат своето значение в общата хармония на цялото човечество” 
(GA121, 11.VІ.1910). Приведените по-горе примери в бележката под черта 
илюстрират различните възможности за духовно развитие на човеш-
ките индивидуалности, икарнирани в тела на различни народи. Пора-
ди тази причина, а също поради специфичните духовни задачи, всеки 
народ – голям или малък – има важно значение за еволюцията на 
цялото човечество. От казаното може да се разбере, например, защо 
ако в един народ свързването в брак се извършва само между членове 
на един род или само между членове на този народ, това води до 
упадък. Тази е причината, поради която някои религии забраняват 
близкородствените бракове. «Но вие лесно ще зададете сега въпроса: Не е ли 
една твърде примитивна идея, че цели народи остават неузрели и неразвити, че само 
една малка група успява да посади семето на следващата култура? Обаче в тази 
идея няма нищо обезпокоително, ако направите ясна разлика между развитието на 
расите и развитието на душите. Защото нито една душа не е осъдена да остане в 
рамките на една и съща раса. Расата може да изостане; една общност от народи – 
също; обаче душите се издигат над расите... Никоя душа не е свързана с едно 
изостанало тяло, ако тя самата не го желае... 

{Бел. пр.: Тук се загатва за раждането и умирането на расите. 
Формите, или телата, на една раса достигат някаква граница на 
своето усъвършенстване, след което дегенерират (например оби-
таваните тела на по-голямата част от лемурианците са дегенери-
рали в днешните нецивилизовани народи и антропоиди). Тогава се 
създават форми за друга раса, които да предоставят на еволюира-
щите човешки индивидуалности по-големи възможности за разви-
тие. Старите расови форми продължават да се използват от по-
ниско развити индивидуалности и все повече се израждат. Когато 
за тези тела, или расови форми, няма по-ниско развити индивиду-

живее във всеки руски човек като негова откритост, 
негова вътрешна обърнатост към светлината на Хрис-
тос в аурата на Земята, в описаното отношение към 
собствената земя получава здрава основа, придава зри-
ми и конкретни форми на онова духовно съдържание, 
което той вече носи в своята душа. 
Поради това работата със земята и на земята от само-

то начало е била за руския човек най-важна жизнена 
потребност. Понеже само в тази конкретна дейност 

                                                                                  
алности, които имат полза да се въплътят в такъв несъвършен те-
лесен инструмент, жените стават безплодни, т.к. въплъщаващите 
се човешки индивидуалности не желаят да одухотворят оплодена-
та яйцеклетка в утробата на жената, и расовите форми умират. За 
расите виж, например, GA11, GA121}. 

А как стои въпросът с развитието на душите и расите, ни показва един чудесен мит... 
Душата, която изпълнява правилно своята земна мисия, е въплътена в една раса; тя 
се стреми вътре в тази раса да усвои нейните качества, за да бъде въплътена 
следващия път в една по-висша раса. Само онези души, които “пропадат” в расата и 
не се стремят да се издигнат над физическата материя, са един вид задържани от 
собствената си тежест в тази раса. Те се явяват втори път в същата раса, трети път, 
евентуално в тяло от подобни раси. Такива души действат задържащо върху 
телесната раса. Този факт е прекрасно изразен в един мит. Ние знаем: човекът 
напредва все по-нататък в земната си мисия чрез това, че следва великите 
предводители на човечеството, които посочват неговите цели. Ако той отхвърля тези 
предводители, ако не ги следва, тогава трябва да изостане в рамките на своята раса, 
тогава той не може да излезе вън от нея. Нека да си представим една личност, която 
има щастието да срещне един велик предводител на човечеството, да си представим 
например една такава личност, която среща самия Христос Исус, вижда как Той 
върши всички чудеса, всички знамения, за да тласне човечеството напред, но която 
не иска да знае нищо за това и просто Го отхвърля. Такава една личност, такава една 
душа би била осъдена да остане вътре в расата. И ако си представим нещата, 
доведени до крайност, една такава душа би трябвало да се явява постоянно в същата 
раса: пред нас е легендата, митът за Ахасфер, който постоянно трябва да се ражда в 
същата раса, защото е отхвърлил от себе си Христос Исус. 
В такива строги и неумолими легенди ни се представят великите истини от развитието 
на човечеството. Да, развитието на расата и развитието на душата са две съвсем 
различни неща. Никоя душа не остава току-така и незаслужено в стари тела, никоя 
душа не остава незаслужено в телата на нашата епоха. Душите, които ще чуят гласа, 
който ги зове, за да вървят напред, ще надживеят жестокия разрушителен период: 
войната на всички против всички, и ще се явят в нови тела, в тела от съвършено друго 
естество, в сравнение с днешните. Защото признак на голямо късогледство е, когато 
някой си представя например телата на атлантските хора като днешните тела. В 
течение на хилядолетия хората променят и своята външна физиономия. И човекът, 
който ще дойде след жестоката война на всички против всички, ще бъде устроен 
съвсем различно от днешния. Днес човекът е така устроен, че в известен смисъл той 
може да скрие доброто или злото, което се спотайва в него. Без съмнение, 
физиономията на човек издава много неща и този, който умее, извлича важни 
подробности от душевния живот. Но въпреки всичко, днес е възможно мошеникът да 
се усмихва най-очарователно, с най-невинен израз на лицето и да изглежда като 
напълно честен човек. А възможно е и обратното: да останат непознати добрите 
черти, които живеят в душата. Да, всичко, което живее в душата като интелигентност 
и глупост, като доброта и грозота, може да остане скрито зад общата физиономия, 
която един или друг човек показва. В бъдещата епоха, която идва след войната на 
всички против всички, подобно нещо ще бъде невъзможно. На челото, а и на цялата 
физиономия на човека ще бъде изписано дали той е добър, или лош. Човекът ще 
носи на лицето си като на длан всичко, което живее дори и в най-дълбоките глъбини 
на неговата душа; цялото тяло ще бъде образ и подобие на това, което живее в 
душата. Как човекът е развил себе си, дали е развил добрите или лошите подтици, 
всичко ще бъде изписано на неговото чело. И след войната на всички против всички, 
ще има два вида хора. Онези, които са се постарали да следват призива за духовен 
живот, за одухотворяване и облагородяване на душевно-духовния живот, ще носят 
този душевно-духовен живот на своите лица и в своите жестове, ще го изразяват в 
движенията на своите ръце. А онези, които са се отвърнали от духовния живот, както 
това ни се показва чрез църквата от Лаодикея, които са били хладни, нито топли, нито 
студени, ще преминат в следващата епоха като личности, които спъват еволюцията 
на човечеството, които запазват негативните сили на развитие. Те ще носят лошите, 
враждебните спрямо Духа страсти и инстинкти, отпечатани върху своите 
отблъскващи, неинтелигентни и с лош поглед лица. В своите жестове и във всичко, 
което вършат, те ще създават един външен образ на грозното, което живее в техните 
души. Както хората са се разделили на раси, на културни общества, така те ще се 
разделят на две големи течения: на доброто и злото. И по тяхната външност ясно ще 
се вижда – нещата няма да могат вече да се прикриват – докъде са довели те своите 
души» (GA104, 21.VІ.1908)}. 
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онова, което той смътно е чувствал като незримо, зало-
жено в неговата душа духовно съкровище, е можело в 
отражението, чрез субстанцията на светлината, до 
някаква степен да стане осъзнато, да проникне в него-
вото будно, дневно съзнание. Само работейки на земя-
та, руският човек в пълна степен е чувствал себе си 
християнин, постигайки посредством тази работа съз-
нателно отношение към присъстващия в неговата душа 
Импулс на Христос. От смътното усещане на тази връз-
ка в Русия в края на ХІV в. за обозначаването на човека, 
живеещ на земята и работещ със земята, е възникнала 
думата „крестьянин”354, която по своя произход е видо-
изменение на думата „християнин”. Понеже в руското 
разбиране християнин в пълна степен е бил само онзи, 
който се е трудил върху земята355. 

                                                 
354 Селянин. Бел. пр. 
 
355 Бел. пр.: „Един космичен, един еволюционен процес... под формата на духовно-
душевен поток се стреми да премине през целия човек... Защото, виждате ли, в 
човешката глава става нещо извънредно забележително: когато духовно-душевният 
поток срещне някаква преграда, той се устремява назад, също както прави това и 
водната маса. С други думи: устремява се назад тъкмо онази част от материята, която 
Духът носи със себе си. Да си представим реката Мисисипи, която отхвърля пясъка 
встрани от своя път. Примерът е елементарен, но ще ни помогне да разберем как 
застоят на духовно-душевния поток води до натрупване на материя; а в областта на 
мозъка материята рухва от само себе си. А когато материята, която е все още проник-
ната от жизнени сили, рухне от само себе си, възникват нервите. 
Да, нервът възниква винаги, когато оживотворената от Духа материя рухне и така да 
се каже се утаи и започне да умира. Ето защо нервът е умиращата материя, умираща 
там, сред живия организъм; тази умираща материя отблъсква живота, после се раз-
пада, рухва. А като последица от всичко това в човешкия организъм възникват особен 
вид “канали”, водещи в най-различни посоки и изпълнени с умираща материя: нерви-
те!... По протежение на нервите Духът, ако мога така да се изразя, клокочи в човека, 
понеже Духът се нуждае от разпадаща се материя. Той изхвърля материята към 
периферията на тялото и там тя се отделя от човека. Духовно-душевният поток обх-
ваща човека само тогава, когато материята в него е вече мъртва! По протежение на 
материално мъртвите нервни пътища духовно-душевният поток лети през всички 
части на човешкия организъм. 
Ето как духовно-душевният свят работи в човека. Виждаме го как нахлува отвън и как 
– един вид всмуквайки – напредва в своите разрушителни действия, виждаме го как 
непрекъснато умъртвява материята. Виждаме как през изпълнените от мъртва мате-
рия нерви духовно-душевният свят си пробива път чак до кожата. Това е така, защото 
духовно-душевните сили не могат да преминат през области, където пулсира органи-
чен живот. 
Но как да си представим органичната, живата материя? Можем да си я представим 
като нещо, което приема в себе си духовно-душевния свят, но без да го пропусне през 
себе си. Можем да си представим мъртвия, минералния свят като нещо, което пропус-
ка духовно-душевния свят през себе си. Накратко: живият органичен свят е непро-
ницаем за Духа; мъртвият физически свят е проницаем за Духа. 
Да, “кръвта е един съвсем особен сок”, защото тя се отнася към Духа както тъмната, 
непрозрачна материя се отнася към светлината; тя не пропуска Духа през себе си, тя 
го поема и задържа в себе си. Нервната субстанция също е от твърде особено естес-
тво. За светлината тя е като прозрачно стъкло. Както прозрачното стъкло пропуска 
светлината, така и физическата материя, респективно нервната субстанция, пропуска 
Духа. Сега вие добре виждате разликата между двете съставни части на човешкото 
същество: между минералите, които са проницаеми за Духа, и органичната материя, 
която поема Духа в себе си и му дава възможност да извае формите на човешкото 
тяло, формите на целия организъм. Оттук нататък можем да стигнем до най-различни 
изводи относно човека. Ако например е ангажиран с физически труд или полага 
физически усилия, той движи своите крайници, а това означава, че той просто плува в 
самия Духовен свят. Само че това не е Духът, който работи вътре в човека, а Духът, 
който е вън. Независимо дали сечете дърва или ходите, независимо дали вашите 
физически усилия са полезни или безсмислени, вие просто плувате в Духа, вие сте в 
непрекъсната връзка с Духа. Този факт е много съществен. 
Обаче не по-малко важно е да поставим въпроса: А какво става, когато работим в 
духовен смисъл, когато мислим, четем и т.н.? Да, в този случай ние имаме работа с 
онзи духовно-душевен свят, който е вътре в нас. И тогава, естествено, ние не размах-
ваме нашите крайници, ние не плуваме в Духа; тогава духовно-душевният свят е този, 
който работи в нас и непрекъснато си служи с нашето тяло, проявявайки се под фор-
мата на различни физиологични процеси. При всяка духовна работа, в трескаво 
напрежение изпада нашето тяло, при всяка физическа работа, в трескава дейност 
изпада нашия Дух. Ние не можем да извършваме никаква духовно-душевна работа, 

И така, онова, което първоначално е живяло в източ-
ноевропейския човек само по душевен начин, практи-
чески без да влиза в неговото съзнание, посредством 
работата със земята е започвало да се възприема също и 
по духовен начин, т.е. до някаква степен е прониквало в 
неговото съзнание и е било обхващано от мислите. В 
казаното вече се съдържа и основната бъдеща задача на 
Изтока на Европа: да намери пътя към напълно съзна-
телното изживяване на Импулса на Христос в собст-
вената душа не само посредством отразената от земята 
светлина, но и непосредствено, чисто духовно. По та-
къв начин ще бъде направена първата крачка към осъ-
ществяването на Земята на един от главните идеали на 
                                                                                  
без непрекъснатото вътрешно съдействие от страна на нашето тяло. Когато работим 
физически, участие взема както вътрешният, така и външният Духовно-душевен свят. 
Ние непрекъснато работим сред мировия Дух. Работейки физически, ние непрекъсна-
то се свързваме с мировия Дух. Физическата работа е духовна, духовната работа е 
физическа; и в двата случая тя се осъществява както вътре, така и вън от човека. 
Рано или късно този парадокс трябва да бъде разбран. Докато работим физически, 
Духът ни обгръща отвсякъде. Докато работим духовно, материята в нас става под-
вижна и целеустремена. 
Тези подробности са наистина важни, когато размишляваме за човешкия труд, бил 
той духовен, или физически, както и за умората, за необходимостта от почивка; всич-
ки те не биха могли да бъдат разбрани без помощта на основните положения от 
антропософската Наука за Духа. Представете си, скъпи мои приятели, че един човек е 
отдаден на тежка физическа работа и че крайниците му са в непрекъснато движение. 
Какви са последиците от това? Тези, че у него се поражда едно твърде голямо родст-
во с Духа. Докато работим физически, Духът, който е вън, ни обгръща отвсякъде, и 
оказва огромно влияние върху нас. Прекомерните физически усилия ни правят преко-
мерно духовни. А най-важната последица от това е, че трябва да се предоставим на 
Духа за продължително време, с една дума – ние трябва да спим. Прекалим ли с 
физическите усилия, налага се да прекарваме в сън големи периоди от време. А на 
свой ред продължителният сън отново насърчава физическите усилия, идващи не от 
главата, а от гръдно-стомашната система. Тези усилия пробуждат жизнените сили; 
ние се сгорещяваме. Кръвта бушува в нас, докато, спейки, ние не създаваме условия, 
за да осъществи тя своите задачи в човешкото тяло. Ето защо, потъвайки в сън след 
изтощителна физическа работа, ние изпитваме един вид удоволствие. 
Обаче безделниците също спят с удоволствие! Как да си обясним това? Да, причина-
та е там, че човекът просто не може да съществува, без да се движи. Ленивецът спи 
не защото работи недостатъчно, а защото цял ден движи, макар и безцелно, своите 
ръце и крака. Така че безделникът също прави нещо; външно погледнато, той се 
движи не по-малко от прилежния човек, само че неговите движения са безцелни. 
Прилежният човек насочва своите действия към външния свят и по този начин се 
свързва с него. Ето разликата. Безсмислените занимания, на които се отдава лениви-
ят човек, водят в много по-голяма степен към сънливост, отколкото целеустремената 
дейност. Защото чрез целеустремената дейност ние не просто плуваме в Духовния 
свят, а направо вмъкваме Духа вътре в себе си. Протягайки ръце за какъвто и да е 
полезен труд, ние се свързваме с Духа, и тогава Духът е лишен от необходимостта да 
работи по несъзнателен начин в съня, понеже ние вече сме установили съзнателна 
връзка с него. Следователно важното е не човек да бъде деен, защото такъв е и 
ленивецът; важното е до каква степен действената активност е смислена и целесъоб-
разна. 
Да постъпваме смислено и целесъобразно – ето задачата, с която трябва да се зае-
мем... А кога човешката дейност е безсмислена? Тогава, когато човекът се ръководи 
единствено от желанията на своето тяло! Той постъпва смислено, когато действа с 
оглед на условията, които му поставя околният свят, а не неговото собствено тяло... 
Ние сме в състояние да превърнем механичните движения в смислени и целесъоб-
разни движения, така че не само да плуваме в Духовния свят, а да следваме неговите 
основни направления. Ние постигаме това с помощта на евритмията... 
Обстоятелството, че постепенно превърнахме гимнастиката в нещо механично, е 
един от вторичните признаци на нашата материалистична епоха. А фактът, че де-
формирахме гимнастиката – а и много други физически упражнения – до вид спортна 
дейност, при която наред с безсмислените движения се извършват и съвсем противо-
естествени движения, подсказва не само материалистично мислене, но и една чисто 
животинска тенденция. Интензивната спортна дейност е практически дарвинизъм. 
Теоретичен дарвинизъм означава да твърдим, че човекът произлиза от животното. 
Практическият дарвинизъм се свежда до интензивно спортуване и означава да про-
възгласим етични норми, които връщат човека обратно към животното. Днес тези 
неща следва да бъдат казани достатъчно ясно и категорично, за да бъдат наистина 
разбрани... за да не допуска човечеството в себе си влияния, които в хода на времето 
неизбежно биха довели до неговото озверяване. Аз не говоря за някакъв фалшив 
аскетизъм, а за нещо, което е извлечено от обективния свят и е достоверно, както са 
достоверни изводите на естествените науки” (GA293, 4.ІХ.1919). 
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Шестата културна епоха. 
Към този висок идеал в продължение на столетия са 

се устремявали всички най-добри представители на 
източноевропейските народи, главно неговите подвиж-
ници356 и светии, главна цел на които е било постигане-
то на изживяване на светлината на Божествения Дух в 
средоточието на сърцето посредством „разумната”, 
или „Исусова”, молитва357. Христовата светлина, дейст-
ваща едновременно в обкръжението на Земята и в чо-
вешкото сърце, а поради това способна за едно мигно-
вение да свърже човека с цялата Вселена, е била обоз-
начавана от тях като светлина „на славата Божия” (на 
гръцки „doxa”) и е била нееднократно съзерцавана от 
много руски светии: от Сергий Радонежски, Нил Сорс-
ки, Кирил Белозерски, Серафим Саровски и от други. 
Като цяло за Изтока на Европа са характерни три сте-

пени, водещи до изживяване на Христовия Импулс. 
Първо, произлизащата от самите душевни заложби 
предразположеност на източноевропейските народи за 
възприемане на отразената Христова светлина. Второ, 
постепенното осъзнаване на неговото действие в света 
и в човека в резултат от работата със земята. И, накрая, 
трето, изживяването вече не на отразената, а с пряко 
действие светлина на Христовия Дух в своето сърце 
вследствие постоянно творящата едновременно с меди-
тативната концентрация на ума в сърдечната област 
„Исусова молитва”, водеща към непосредствена свръх-
сетивна среща с Христос. Непрекъснатото повтаряне на 
тази молитва е позволявало на молещия се постепенно 
да прониква в тайната на процеса на етеризиране на 
кръвта в човешкото сърце, т.е. на онзи свръхсетивен 
процес, в който след Мистерията на Голгота непосредс-
твено участва самият Христос358. 
Наред с тези три степени, имащи за цел съзнателно-

то изживяване на Христовото Същество, на Изток в 
Европа е била широко разпространена още и друга 
дейност на душата, при която в самия всекидневен жи-
вот Импулсът на Христос, независимо от това, че той 
първоначално е пронизвал душата по полусъзнателен 
или даже по напълно безсъзнателен начин, при все това 
е можел да окаже върху цялата душевна конфигурация 
на народа съвсем специално влияние. Такова безсъзна-
телно или полусъзнателно действие в душата на Им-
пулса на Христос може да бъде най-добре охарактери-
зирано като изпълващо я особено „настроение”, или, 
според Рудолф Щайнер, „дух на Граала”, явяващ се осно-
ва на душевния живот на всеки действителен предста-
вител на Източна Европа. При това Импулсът на Хрис-
тос в никакъв случай не е нещо смътно и диференцира-
но. Наистина, самият Христов Импулс още не навлиза 
изцяло в съзнанието на човека, но се проявява в напъл-
но конкретни особености или свойства на душата, кои-
то в своето съвместно действие образуват сякаш основ-
ния фон на душевния живот. Например, истинския дух 
на благоговение пред висшето възниква в душата като 
неин основен фон само в случай, ако душата притежава 
                                                 
356 Бел. пр.: Подвижник=всеотдаен, самоотвержен човек, който жер-
тва своите интереси за общото благо. 
 
357 „Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго”. 
 
358 Виж по-подробно в GA130, 1.Х.1911. 

две особени качества, които тя трябва да развие в себе 
си или да донесе със себе си в Земния живот като осо-
бена „природна” надареност. Тези две качества са: лю-
бовта и жертвеното себеотдаване към свръхсетивното. 
Само ако тези две качества присъстват в душата в дос-
татъчна степен, в нея може да възникне действително 
благоговение359. 
Подобно е характерно и за „духа на Граала”, който по 

естествен начин възниква в човешката душа, щом като 
в нея започнат да звучат, определяйки цялата нейна 
вътрешна настройка, напълно конкретни качества. От 
само себе си се разбира, че такива, присъщи на целия 
народ душевни качества не са могли да възникнат нито 
спонтанно, нито случайно. Тяхното постепенно възник-
ване е било обусловено от процеса на неговото духов-
ноисторическо формиране и е неразривно свързано с 
него. 
Във вече не един път цитираната лекция от 9.ХІ.1914 

г. Рудолф Щайнер посочва три главни източника или 
течения, благодарение на съвкупната дейност на които 
е възникнал народът на източните славяни с присъщата 
му особена душевна конфигурация. Това са неговата 
душевна основа (Seelenstamm), или „единна душа” (Ein-
heitsseele), течението на историческото (традиционно-
то) Християнство, дошло в Рус от Византия (Констан-
тинопол), и окултното течение на Скитианос. В Глава 7 
второто и третото течение вече бяха охарактеризирани 
като „южно-екзотерично” „южно-езотерично”. 

 

 
 

Да разгледаме отначало първото от тях – душевната 
основа – образуващо централното русло или душевно-
духовната основа на двете други. „Това душевно царство” 
– описва Рудолф Щайнер – „действа в самото себе си, в 
известно отношение по съвършено единен, природно-
естествен начин, изразявайки нейния темперамент и характер. 
То действа като единство и лежи в дълбоките слоеве на душа-
та, действайки като единна душа”360. 
И така, онова, което Рудолф Щайнер определя с по-

нятието „единна душа”, не е нищо друго, освен по особен 
начин формирана Сетивна душа, носеща в себе си не-
докоснатите и не размътени от никакво съмнение, от 
никаква вътрешна раздвоеност първоначални душевни 
сили на човечеството, още притежаващи девствена ця-
лост, или целокупност, в определена степен даже „со-
фийност”. Затворена в самата себе си, тази целомъдрена 
Сетивна душа сякаш непрестанно чувства в своите глъ-
бини отражението или отблясъка на великата душа на 

                                                 
359 Сравни с GA59, 28.Х.1909. 
 {Бел. пр.: Благоговение=дълбока почит, преклонение}. 
 
360 GA159, 9.ХІ.1914. 
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света, своята принадлежност към Божествената София. 
Понеже подобно на това, както Света София, Пре-
мъдростта Божия, обхваща целия сътворен Космос, 
привеждайки неговите отделни части към висше единс-
тво, взаимна хармония и съвършена завършеност, в 
лежаща в самата себе си висша цялост, така и Сетивна-
та душа на източнославянския човек с необикновена 
сила е изживявала единството на своето душевно би-
тие, постоянно чувствайки самата себе си като микро-
космично отражение на изначалната всеобхватна кос-
мична Същност (София). 
Много руски писатели, особено в ХІХ в., ясно са 

осъзнавали тази най-главна особеност на източносла-
вянската душа. Така, например, руският философ и во-
дещ славянофил В. И. Киреевски (1806–1856) нееднок-
ратно е писал за съществуването в Русия – в противо-
положност на останалата Европа – на „целокупен ми-
роглед”, „сговорно и хармонично единство на народа”, 
„здраво единство на духовните сили” (н)361, отново и 
отново употребявайки понятията „единство” и „цело-
купност”, толкова важни за действителното разбиране 
на самата същност на руската душа и руския живот. 
Необходимо е, отбелязвал е той на друго място, „да се 
обединят всички части на душата в една единна сила... 
и да се намери онзи център на битието, където цялото 
многообразие на духа става живо единство” (н). А под 
„вяра”, понятие толкова безкрайно значимо за целия 
Изток на Европа, той е разбирал „целокупното гледане 
към духа”. 
Същата мисъл е главна мисъл и у други представите-

ли на водещите литературно-философски кръгове на 
онова време. Например, писателят княз В. Ф. Одоевски 
(1803/4–1869), председател на „Обществото на любо-
мъдрите362”, е писал, че Русия е длъжна да внесе „един-
ството” „в „хаоса на европейското образование” (н) и 
„да поведе към ново единство раздробената култура 
[на Европа]” (н) – мисъл, която по-късно е изиграла 
съществена роля и в творчеството на Достоевски, и в 
мирогледа на Владимир Соловьов. 
Именно тази изначална цялост и чистота (целомъдре-

ност) на източнославянската душа е била основата за 
възникването и постепенното развитие в нейните глъ-
бини на изключително интензивен вътрешен живот363, 

                                                 
361 D. Tschižewskij. Zwischen Ost und West: Russische Geistes-
geschichte. Bd. 2: 18; 20. Jahrhundert. Hamburg 1961. Тук и по-нататък 
цитатите на руските автори, отбелязани със знак (н), са преведени в 
обратен превод от немски, което е обусловено от обстоятелствата на 
написването на настоящия труд. 
 
362 От руския превод на гръцката дума „философия”. 
 
363 Тази най-важна черта на душевния живот на руския човек, а също 
на свързаните с нея определени вътрешни опасности, известният 
философ и писател Борис Чичерин (1828–1903) е описал по следния 
начин: „[В Русия] както у източните народи, всичко се разлива до 
безкрайност”; „руският човек иска всичко или нищо”; „среда, център 
у нас не съществува” (н). В романите на Ф. М. Достоевски тази „без-
брежност на руската душа” във всичките й положителни и отрица-
телни аспекти, в нейните „дълбини и висини” е показана с изключи-
телна художествена сила (виж, например, „Братя Карамазови”). От-
тук става по-разбираема и дълбоката изначална връзка между обита-
телите на Източна Европа и тяхното природно обкръжение. Който 
макар и един път е усетил безкрайните, примамващи в далечината 
простори на руския пейзаж, той знае, че те са природното съответст-
вие на настройката на душевния живот на източнославянския човек. 

главна особеност на който е станала необикновената 
способност за съизживяване, за почти безгранична въз-
приемчивост на всички душевни процеси и душевни 
движения вътре в себе си и в целия обкръжаващ я свят. 
Това свойство впоследствие се е превърнало в друго, 
по-висше и вече чисто християнско качество – в спо-
собност за състрадание. 
В продължение на цялата по-нататъшна история тя 

играе наистина централна роля в душевния живот на 
източния славянин. Може с пълно право да се твърди, 
че животът на най-широките слоеве на обикновените 
хора е бил във висока степен пронизан от това основно 
чувство, което прави душата особено възприемчива за 
действието на Импулса на Христос в нейното обкръже-
ние. Оттук в Рус е и особеното отношение към бедните, 
скитниците, към всички обидени и страдащи, прониза-
но с изначалното убеждение, че всеки страдащ се опри-
личава на Христос Исус, а всеки вършещ милосърдие 
поради състрадание в по-дълбок смисъл извършва това 
към самия Христос, така че всеки акт на състрадание 
става сякаш непосредствена среща с Него във все-
кидневния живот; „...истина ви казвам, понеже сте направи-
ли това на един от тези най-скромни Мои братя, на Мене сте 
го направили”364. 
В ХІХ в. тази способност на руската душа е намерила 

своя израз и в художествената литература: „Християнс-
ките разкази” и романите на Толстой и особено твор-
чеството на Достоевски представят многобройни при-
мери на действие в душите на руските хора на състра-
данието като централна душевна сила. В такива образи, 
като Альоша Карамазов или княз Мишкин, именно със-
траданието става главната движеща сила, определяща 
поведението, а често и целия вътрешен характер на ге-
роите. Особено показателни в тази връзка са известните 
мисли на Достоевски за това, че никакво социално уст-
ройство няма право на съществуване, ако то е основано 
върху страданията макар и само на едно единствено 
човешко същество365, и че всички душевно-духовни 
същества във Вселената са взаимно свързани и не могат 
да съществуват едно без друго. „Понеже всичко е като 
океан, всичко тече и влиза в допир, в едно място докос-
неш, на другия край на света се отразява” – казва на 
Альоша старецът Зосима в „Братя Карамазови”. 
Тези думи, всъщност, перифраза на знаменитото из-

речение на Хераклит „всичко тече и се променя”, Дос-
тоевски разпространява върху целия морално-душевен 
Космос, полагайки ги в основата на целия свой мирог-
лед и светоусещане. В онова, което се отнася до болка-
та и страданието, целият Космос на Достоевски е не-
разривно единство, а следователно болката и страдани-
ето, преживявани някъде в света от човек или изобщо 
от чувстващо същество, незримо се разпространяват по 
цялата Вселена, и докато те духовно-обективно присъс-
тват в света, нито един човек не може да бъде истински 
щастлив. 

                                                 
364 Ев. Матей 25: 40. 
 
365 Ф. М. Достоевски подробно е разработил тази основополагаща за 
неговия мироглед идея в романите „Престъпление и наказание”, 
„Братя Карамазови”, а също в знаменитата реч, произнесена на 
8.VІ.1880 г. по случай откриването на паметника на Пушкин в Моск-
ва. 
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С цялата си душа Достоевски чувства: никой не може 
в пълна степен да се счита християнин, ако той не е 
способен да изживява всяка болка и всяко страдание в 
обкръжаващия го свят като свои собствени. И отбелязва 
в своето тефтерче: „Състраданието – в него е цялото 
Християнство”. А в легендата за великия инквизитор 
той описва отново дошлия при хората Христос със 
следните думи: „Той мълчаливо премина сред тях със 
спокойна и безметежна усмивка на безкрайно състра-
дание. Слънцето на Любовта пламти в Неговото сър-
це...”. Според Достоевски, само чрез такова пълно съ-
чувствие с целия обкръжаващ свят е възможно пости-
гане на пълно единство на неговите отделни части, обе-
динение на всички хора във висше душевно-духовно 
цяло, което няколко десетилетия по-късно Владимир 
Соловьов ще нарече „идеал на Богочовечеството”. 
Само от изживяването на цялостта на света, обединен 

от принципа на безгранично състрадание, в човека, 
според Достоевски, може да възникне висшата космич-
на отговорност за онова, което става както на самата 
Земя, така и в цялата Вселена. 
Подобни чувства и мисли не само са изпълвали най-

просветените умове в Русия, но в продължение на сто-
летия са живели в душите на милиони обикновени рус-
ки хора, селяни и занаятчии, като някаква стихийна 
сила, като изпреварване на онова, което Рудолф 
Щайнер е нарекъл една от най-важните черти на Шес-
тата културна епоха. „В Шестата епоха за хората, които ще 
се намират на върха на тогавашната култура, ще бъде харак-
терно не само онова чувство, което ние и днес усещаме като 
болка за всички бедствия, страдания и бедност, разпространени 
в света, а човекът... тогава ще усеща всяка чужда болка като 
своя собствена”366. 

 
Вторият поток, който Рудолф Щайнер в лекцията от 

9.ХІ.1914 г. нарича „византийско-гръцки”, впоследствие е 
сформирал в източнославянските народи друга основна 
черта на техния душевен живот. За да разберем по-
добре нейната същност и произход, е необходимо още 
един път да обърнем нашето внимание към този поток, 
изтъквайки една негова особеност. Посредством него в 
Х в. в Рус идва историческото Християнство в неговата 
източна, или „константинополска”, форма. 
Както вече беше казано в седма глава, най-

необичайно в покръстването на Рус е било приемането 
от нея на Християнството не в резултат на мисионерска 
дейност отвън, а по собствена инициатива, от чисто 
вътрешен, спиритуален импулс. При това решаващо, 
както констатирахме, е било именно изживяването на 
красотата на неговите култови форми, т.е. окултното 
въздействие на култа върху етерното или жизненото 
тяло на човека. 
Това обстоятелство напълно съответства на друго по-

сочване от Рудолф Щайнер – че първоначалният източ-
нохристиянски култ е носил изцяло „езотеричен харак-
тер”, при това езотеричен именно в смисъл на неговото 
въздействие върху етерното тяло. „На Изток [в Европа е 
възникнало] интимно, сърдечно почитане на култа”. Но „във 
всички настроения и познания на Изтока [на Европа], възник-
                                                 
366 GA159/160, 15.VІ.1915. 

нали в култа, в церемониите и ритуала, безсъзнателно е живял 
въпросът: как човек да се отнася, как да постъпва с етерното 
тяло?... На Изток [в Европа] са искали да се вживеят в такива 
[култови] ритуали, че да могат да изживеят в тях вътрешното 
своеобразие на собствения човешки етерен организъм”367. 
Именно стремежът към изживяване на жизнените сили 
на етерното тяло е довел дотам, че една от най-важните 
негови „вътрешни особености”, след като е била възприе-
та от източнославянския човек в сферата на Сетивната 
душа, впоследствие е породила за живот втората ос-
новна способност на неговата душа. 
Обаче, преди да я охарактеризираме, е необходимо да 

отговорим на следния въпрос: в какво изобщо се състои 
най-съществената страна на дейността на етерното тяло 
в съвкупността на цялата четиричленна организация на 
човека? От данните на съвременната Наука за Духа е 
известно: денем (т.е. в будно състояние на човека. Бел. 
пр.) в резултат на съзнателната дейност на човека, про-
тичаща в неговия „аз” и отчасти в астралното тяло, в 
неговото физическо тяло се причиняват – като обратна, 
или „сенчеста”, страна на тази дейност – многобройни 
процеси на разрушение и умиране, съвкупността на 
които човек усеща вечерта като обща умора на физи-
ческия организъм. И обратно, по време на сън, нощем, 
духовните сили на етерното тяло отново и отново пре-
образуват процесите на умиране и разрушение във фи-
зическото тяло в здрави и животворни процеси, така че 
сутринта човек се събужда бодър и освежен, отново 
готов за дневната работа. Така през целия живот, от 
нощ към нощ, безспирно действа етерното тяло, всеки 
път „изцерявайки” физическата обвивка на човека, а 
също и преодолявайки всички препятствия и усложне-
ния, които човек в различните житейски ситуации сам 
непрекъснато създава в нея. 
Ако ние бихме искали да изразим този удивителен 

характер на дейността на нашето етерно тяло с езика на 
категориите на душевния живот, то би трябвало да ка-
жем: етерното тяло на човека притежава неизчерпаемо, 
почти безгранично търпение, търпение все отново и 
отново да поражда здрави процеси там, където работата 
на човешкото съзнание неизбежно поражда сили на 
разрушение и смърт368. А това означава, че ако именно 
тази страна от дейността на етерното тяло бъде в опре-
делен момент обхваната от човешкия душевен елемент, 
то в такава душа ще може постепенно да се развие – 
като нейна най-важна особеност – необикновено силна 
способност за търпение, преди всичко за понасяне, 
изтърпяване на всякакъв вид болки и страдания, както 
душевни, така и физически. 
От духовнонаучна гледна точка казаното може да се 

определи като отражение на описаната дейност на 
етерното тяло в Сетивната душа. Точно тава е станало с 
душата на източноевропееца в резултат на неговото 
многовековно участие в „езотеричния култ”, резултат от 

                                                 
367 GA216, 1.Х.1922. 
 
368 Според съвременната Наука за Духа, всяка дейност на човешкото 
съзнание, тъй като тя е свързана още и с работата на физическия 
мозък и нервната система, е основана върху постоянно извършващите 
се в тях процеси на умиране (виж, например, GA146, 1.VІ.1913). По-
настоящем този факт е известен също и на медицинската наука. 
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който, според думите на Рудолф Щайнер, е било ду-
шевното изживяване „на вътрешното своеобразие... на чо-
вешкия етерен организъм”. С други думи: висшето себеот-
даване и необикновената интензивност на съизживява-
нето на култа впоследствие са довели до развитието у 
източнославянските народи на необикновена способ-
ност за търпение. 
В самия народ тази втора коренна особеност на него-

вия характер винаги е била считана за истинско хрис-
тиянско свойство. Тя е определяла отношението на из-
точните славяни към страданието изобщо. Поради това 
всяко страдание, не само без вина, а даже и заслужено-
то (понеже във всяко заслужено страдание винаги е 
скрита частица невинност), им се е стувало достойно за 
почитане като свидетелство за тайнствено съучастие на 
страдащия към Земната участ на Христос Исус. Наро-
дът е бил твърдо убеден: със всеки страдащ незримо съ-
страда самият Христос, Небесният Брат и свръхсетивен 
Покровител на всички нещастни. Това е посочил и Йо-
ан Евангелист в първата глава на Апокалипсиса: „Я, 
Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби, и в царствии, и в 
терпении Иисуса Христа...”369. 
От духовна гледна точка всяко страдание (особено 

незаслуженото), ако то вътрешно се приема и търпели-
во се изтърпява в истински християнски дух, е един от 
пътищата за развиване на висши свръхсетивни способ-
ности. (Поради това в някои крайно аскетични секти в 
Средновековието се е практикувало даже изкуствено 
предизвикване на страдания – най-често физически). 
Към вътрешното предчувствие на тайнствената връзка 
между търпеливо понасяните страдания и възприемане-
то на висшите духовни сили сочи това, че в руския език 
думата „страда”370, обозначаваща времето на усилена, 
напрегната работа на полето (коситба и жътва, в хода 
на които руският селянин се е приобщавал към спири-
туалните сили, действащи в отразената от земята свет-
лина), произлиза от думата „страдать”371, съдържаща в 
себе си другия път към същата тази цел. От такова чис-
то християнско отношение към търпението произлиза и 
дълбоко свойствената на източноевропейския народен 

                                                 
369 Откровен. на Йоан 1: 9. Цитат от: Библия. Российское библейское 
общество, Москва 2002. 
 {Бел. пр.: Библия. Свети Синод на Българската православна църк-
ва, София 1992: „Аз, Иоан, който съм и брат ваш и съучастник в скръбта и в царст-
вото и в търпението Иисус Христово”. 
 Новият Завет. Учебно издание, ЕТ „Госпъл”, проект „Отворена 
Библия”, Първо издание 2002: „Аз, Йоан, ваш брат и съучастник в скръбта, в 
царството и в търпението, които са в Исус...”. 
 Ново ревизирано издание на Библията. Проект „Живо слово”, 
София 2001: „Аз, Йоан, ваш брат и съучастник в неволите и в царството, и в устоя-
ването, които са чрез Исуса [Христа]...”. 
 Новият Завет. Интернешънъл Импакт, Инк., Тексас, САЩ, 1996: 
„Аз, Йоан, ваш брат и съучастник в неволите, и в царството, и в търпението, които са 
чрез Исуса Христа...”. 
 Библия. Библейско дружество 1991: „Аз Йоан, ваш брат и съучастник в 
неволите и в царството и в търпението, които са чрез Исуса [Христа]...”. 
 Новий Завет (Цариградско издание или Библия на Славейков). 
Фондация „Извор на живот”, проект „Българска Библия”, ЕТ „Гос-
пъл”, Второ издание 2003: „Аз Иоан, който съм и брат ваш и съучастник в 
скърбите и в царството и в търпението Исус Христово...”}. 
 
370 Бел. пр.: Страда=1. разгар на жътва, на коситба; 2. в преносен 
смисъл: труд, тегло. 
 
371 Бел. пр.: Страдам. 

характер „несклонност към насилие” (незлобливост, 
кротост, добродушие), от наблюдението на проявлени-
ята на което в обикновения народ Лев Толстой е създал 
своето известно учение за непротивене на злото с наси-
лие. Поради тази причина от самото начало на разпрос-
траняването на Християнството в Рус пътят на преобра-
зяващото душата страдание винаги е бил считан най-
разпространен и най-масов път за подражаване на 
Христос, а необходима душевна предпоставка за това е 
била изключителната способност за търпение в средите 
на източноевропейските народи, развиваща се в тях по 
описания по-горе път. 

„Терпением вашим спасайте души ваши”372. Тези слова в 
Евангелието от Лука са били винаги особено близки на 
вътрешната настройка на всеки източнославянски чо-
век, също както и усещането, че Бог – за изпитание – 
изпраща страдания именно на онези, които той обича, 
както това в класическа форма е представено в образа 
на старозаветния Йов. („Бог ме посети... – искам да 
пострадам” – казва един от героите на Достоевски). И в 
посланието към Филаделфийската църква, пророчески 
сочещо към Шестата (Славянската) културна епоха, се 
говори за особеното значение на търпението като най-
необходимо условие за преодоляване на всички препят-
ствия и изкушения, които още ще се паднат на славянс-
кия човек по пътя му към неговата общочовешка ми-
сия: „И как ты сохранил слово терпения Моего, то и Я сохра-
ню тебя от годины искушения, которая придет на всю вселен-
ную, чтобы испытать живущих на земле”373. Повече от хи-
ляда и петстотин години трябва още да чакат източнос-
лавянските народи началото на Шестата културна епо-
ха. И за да съхранят действително дотогава вътрешните 
сили и верността към своята бъдеща мисия, те наистина 
се нуждаят от най-голямо, Христово търпение. 

 
Накрая, третото течение, изиграло най-важната роля 

за възникването и формирането на източните славяни, е 
било езотеричното течение на Скитианос. Освен него-
вото общо и решаващо въздействие върху цялата ду-
ховно-душевно-физическа организация на славянския 
човек, то е породило за живот в него още едно, трето 
душевно свойство, или способност, която, както и вече 
описаните две, също е изключително характерна за ця-
лото славянско население на Източна Европа. 
За да разберем по-дълбоко произхода и същността на 

тази трета способност, е необходимо да си припомним, 
че Скитианос е бил висш Посветен, който е притежавал 
духовна мъдрост, „проникваща даже във всичките тайни на 
                                                 
372 Ев. Лука 21: 19. Цитат от: Библия. Российское библейское общес-
тво, Москва 2002. 
 {Бел. пр.: Библия. Свети Синод на Българската православна църк-
ва, София 1992: „С търпението си спасявайте душите си”. 
 Библия. Библейско дружество 1991: „Чрез твърдостта си ще придобиете 
душите си”. 
 Новий Завет (Цариградско издание или Библия на Славейков). 
Фондация „Извор на живот”, проект „Българска Библия”, ЕТ „Гос-
пъл”, Второ издание 2003: „С търпението си придобийте душите си”}. 
 
373 Откровен. на Йоан 3: 10. Цитат от: Библия. Российское библейс-
кое общество, Москва 2002. 
 {Бел. пр.: Библия. Свети Синод на Българската православна църк-
ва, София 1992: „Понеже ти запази словото на търпението ми и Аз ще те запазя от 
часа на изкушението, който има да дойде върху цялата вселена, за да изкуси живее-
щите на Земята”}. 
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физическото тяло”. А това означава, че той е можел да 
поражда в човека съзнателно изживяване на онези кос-
мично-духовни сили, които лежат в основата на него-
вия физически организъм. При това от източнославянс-
ките народи, благодарение на тяхната изключителна 
душевна надареност, тези божествени сили на физичес-
кото тяло са били – под влиянието на Скитианос – въз-
приети не духовно, т.е. с будното съзнание, както това 
става при Посвещение, а душевно – във формата на 
определена вътрешна способност. 
А как се проявяват и действат в човешкото физическо 

тяло висшите космично-духовни сили? Изразявайки се 
с езика на душевния живот, е необходимо да се каже: в 
резултат на пълната пронизаност на физическия орга-
низъм на човека с висши духовни сили всичките негови 
органи постоянно проявяват в своята дейност пълна 
неегоистичност, или, още по-точно – непрестанно жер-
тват собствения си отделен живот в името на здравата 
жизнена дейност на цялото като основа за свободното 
проявяване в тялото на душата и Духа. 
Да вземем, например, органа на зрението – окото. Чо-

векът може безпрепятствено да вижда външния свят, 
защото неговото око се отказва от собствен затворен в 
себе си живот и в момента на акта на зрението жертва 
себе си на човешкия Дух, който тогава не чувства само-
то око, а съвсем не забелязвайки нито него, нито цялата 
присъща му сложна органична дейност, излиза навън, 
сякаш съзерцавайки през него света. Напротив, в мо-
мента, когато поради някакви причини окото не се 
оказва в състояние да жертва своето собствено орга-
нично битие, настъпва заболяване. Тогава при помът-
няване на кристалина374 или остра болка в окото чо-
вешкият Дух не може вече безпрепятствено да съзерца-
ва през него света, а е принуден в една или друга сте-
пен да изживява органичните процеси, протичащи вът-
ре в самото око. В последния случай окото сякаш става 
„егоистично”, то повече не желае жертвено да служи на 
човешкия Дух, а започва да живее свой собствен, зат-
ворен в себе си живот. 
Същото се отнася, по същество, и за всички други ор-

гани на човешкото тяло. Последното е напълно здраво 
само тогава, когато действащите в него божествено-
духовни сили безпрепятствено пробуждат във всички 
отделни органи силите на висша жертвоготовност, до-
като всяка болест произтича от породената от Луцифер 
или Ариман в един или друг орган склонност към егои-
зъм, стремеж да се отдели от цялото, чак до частично 
затваряне в себе си по отношение на целия духовен 
Космос, водещо накрая до отмиране на такъв орган. И 
така, именно предразположението към възприемане на 
стичащите се божествено-духовни сили от Космоса във 
физическото тяло, донасящи на човека здраве, т.е. по-
раждащи състоянието на жертвоготовност във всички 
негови телесни органи, е заложил Скитианос в източ-
нославянските народи. Само че тези сили са били възп-
риети не на духовно, а на душевно ниво и са послужили 
като основа за възникване на третата душевна спо-
собност на източните славяни – способността за жер-
тва. 
В резултат на такова интензивно развитие на силите 

                                                 
374 Бел. пр.: Кристалин=зеница; веществото в зеницата. 

на жертвоготовността в душата на източнославянския 
човек Импулсът на Христос, за възприемането на който 
той също е бил подготвен от Скитианос, е можал в ду-
шевната област изцяло да прониже неговата воля. А тъй 
като човешката воля е единствената душевна сила, спо-
собна да действа чак до физическото тяло, то следствие 
от нейното пронизване с Импулса на Христос е било 
онова, за което Рудолф Щайнер е казвал: „...всяко отдел-
но действие на източноевропейския човек, всъщност, се из-
вършва благодарение на това, че Импулсът на Христос действа 
в него включително да самите мускули”375. 

 
Разгледаните три основни душевни способности на 

източнославянските народи – състрадание, търпение и 
жертвоготовност – придобиват особено значение, ако 
се обърне внимание на тяхното непосредствено отно-
шение към Мистериите на Граала. Във всички векове в 
истинските Мистерии на Граала ученикът е трябвало да 
развие в своята душа напълно определени качества. 
Преди всичко, почти безгранично състрадание към 
всичко живо наоколо. Защото само действителното 
състрадание е способно да отвори портата в онези ду-
ховни области, където започва истинският път към 
Светата Чаша. В съдбата на Парсифал, „чрез състрада-
нието на знаещия”, това е изразено с особена сила. 
А ако пътят към Граала вече е намерен от човека и 

цялата негова душа догоре се е напълнила с всепоглъ-
щащо състрадание, устремявайки се сега, както расте-
нието към светлината, към тази единствена и главна 
цел на целия негов живот, то за него започва суров и 
труден период на изпитания, време на продължително и 
тежко душевно изпитание. Сега му е необходимо да 
развие в себе си второто качество – търпението, и пре-
ди всичко търпение и мъжество в изтърпяването на 
страданията, ударите на съдбата и всички разнообразни 
трудности на истинския вътрешен път. Точно тава са 
онези шейсет мили „духовна гора”376, отделящи търсе-
щия от замъка на Граала. Състраданието го води по 
този път, а търпението и мъжеството служат за правил-
ното постигане на висшата цел. 
В книгата „Как се постигат познания за висшите све-

тове?” (GA10) Рудолф Щайнер е написал: „За да се пос-
тигнат действителни резултати [по пътя на ученичеството], е 
необходимо търпение... Който не е усвоил изкуството да чака, 
в най-добрия и висш смисъл на думата, той не е подходящ за 
окултно обучение и никога няма да постигне значителни резул-
тати в своя път”377. В лекциите той нееднократно е по-
сочвал, че всяко истинско духовно познание, всяка 
действителна спиритуална мъдрост неизбежно са свър-
зани с големи страдания и дълбока самота, които тряб-
ва да се изживеят с наистина безгранично търпение. 
„Страданието винаги съпътства висшето развитие. То не може 
да се избегне по пътя на духовното познание”378. А оттук е и 

                                                 
375 GA185, 2.ХІ.1918. 
 
376 Виж GA240, 21.VІІІ.1924. 
 
377 GA10, Kap. „Die Erleuchtung” (Глава „Просветление”). 
 
378 GA110. Из отговора на въпрос, зададен след лекцията „За смисъ-
ла на състраданието” (21.ІV.1909). 
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известното изказване на Рудолф Щайнер, че всяка вис-
ша мъдрост е кристализирано страдание, изразяващо 
самата същност на съвременния път на Посвещение. 
Поради това в историята на Парсифал ние намираме 

описание на дългогодишните странствания, изпълнени 
с много страдания и изпитания по трудния и опасен 
път, водещ го от първото, още безсъзнателно, към вто-
рото, вече съзнателно посещение на замъка на Граала, 
от срещата с Граала, постигната едва със силите на Раз-
съдъчната душа или Душата на чувството, когато Пар-
сифал още не разбира случващото се и не задава реша-
ващия въпрос, към срещата с него, постигната със си-
лите на напълно развитата Съзнателна душа, в нужния 
момент винаги задаващ решаващия въпрос. И по цяло-
то протежение на пътя – не пространствения, разбира 
се, а духовния – за търсещия Светата Чаша главното 
напътствие по пътя (Wegzehrung) e търпението, спо-
собността за твърдо изтърпяване на всички изпитания. 
А когато изпитанията вече са преминати и търсещият 

Чашата се готви да изживее – тук се ползваме от думата 
на немския певец на Граала Волфрам фон Ешенбах – 
свещената „вещ” („das Ding”) в своето сърце, то на него 
му е необходима третата, най-висшата способност. По-
неже, за да намери при пълно съзнание в душата си 
Граала, той трябва да постигне висшата степен на 
жертвоготовност, готовност да пожертва всичко, кое-
то в душата още някак си е свързано с низшия, егоис-
тичен и преходен „аз”. Само благодарение на такава 
жертва човек може в реалното изживяване да се съеди-
ни със своя Висш, непреходен „аз”, който единствено е 
способен да го изкачи в свръхсетивния храм на Светия 
Граал, където пред духовния взор на търсещия ще зас-
танат най-дълбоките Мистерии на цялото Земно разви-
тие379. 
От казаното следва, че трите описани душевни спо-

собности са същевременно трите главни качества, не-
обходими на всеки човек, търсещ Светия Граал, и със 
своето тройно звучене представляват изходната точка, 
всъщност „пътят” и „средата”, и завършването на вът-
решното пътуване на душата. 
От друга страна, както вече установихме, именно те-

зи три душевни качества образуват средоточието, вът-
решното ядро на душевния живот на източнославянс-

                                                 
379 В самия край на книгата „Въведение в Тайната Наука” (GA13), в 
Глава „Настояще и бъдеще в развитието на света и човечеството”, 
Рудолф Щайнер нарича описания в нея път на Посвещение път, во-
дещ към „науката за Граала” (виж б.п.ч. 304), и същевременно „ново Пос-
вещение, имащо в своето средоточие тайната на Христос”. А в статията от 1925 
г. „Гносис и Антропософия” (GA26) той посочва, че имагинацията на 
Граала и досега съхранява в Духовните светове тайната на Мистерия-
та на Голгота, т.е. тайната на самия Христос. Следователно, описани-
ят във „Въведение в Тайната Наука” (GA13) път на Посвещение на 
Граала според своята същност може и трябва да води духовния уче-
ник именно в свръхсетивния храм, или замъка на Граала. Този пос-
ледния, понеже в него се съхраняват „висшите познания” на езотеричното 
Християнство, може да се намери само в космичната сфера на София, 
Божествената Мъдрост, в която духовният ученик влиза след завърш-
ването на неговото Посвещение. Поради това е изпълнено с дълбоко 
значение онова, което в друга книга – „Как се постигат познания за 
висшите светове?” (GA10) – Рудолф Щайнер, от малко по-друга 
гледна точка изобразяваща същия духовен път, Глава „Посвещение-
то”, след описанието на всички „изпитания”, предстоящи на ученика на 
Тайната Наука, завършва с думите: «Ако окултният ученик премине и това 
изпитание, тогава той пристъпва в „храма на висшите познания”, т.е. в свръхсетивния 
храм на София». 

ките народи. Оттук съвсем ясно следва, че тъкмо нали-
чието и действието на тези три качества придава на 
тяхната душа онова, което Рудолф Щайнер е охаракте-
ризирал като „непобедим дух на Граала”. И онези, които в 
продължение на цялата руска история, чрез съзерцава-
нето на вътрешната светлина, непрестанно са поддър-
жали и оживявали в народа това настроение, този „дух 
на Граала”, са били почитани от него като светии, „в земя-
та Руска сияещи”, а в по-късните векове – като „старци”380. 
Едва сега толкова тайнствените отначало думи за „духа 
на Граала” у източните славяни получават своето пълно 
и конкретно съдържание. Ние можем да ги разберем 
като посочване на духовното излъчване на описаното 
по-горе душевно триединство – състрадание, търпение 
и жертвоготовност – от съкровените глъбини на душата 
навън.  
Не е трудно да се види също, че тези три основни 

душевни способности имат непосредствено отношение 
към тригодишните събития от „поврата на времената”. 
Нещо повече, при по-нататъшното изследване може да 
се разкрие, че в тези централни за цялото Земно разви-
тие събития трите посочени качества имат своя висш 
космичен източник и първообраз. 
Действително, ако от тази гледна точка погледнем 

Кръщението в реката Йордан, в резултат на което Бо-
жественото Христово Същество се е съединило със 
Земните обвивки на човека, на Исус от Назарет, и по 
такъв начин за пръв път е влязло в потока на Земното 
съществуване, то може да се каже: именно чувството на 
най-дълбоко, космично състрадание е накарало Божес-
твеното Христово Същество, което ни най-малко не е 
имало нужда от това за своето собствено развитие, да 
съедини своята космична съдба със съдбата на всички 
хора на Земята, за да подари възможността за пълно и 
окончателно преодоляване на последствията на стана-
лото някога „грехопадение”381. 
Обръщайки се по-нататък към Земния живот на 

Христос Исус, ние намираме в него и примера за най-
великото, наистина свръхчовешко търпение на Божест-
веното Същество, приело свободното решение да пре-
кара цели три години сред хората, попаднали под всич-
ки последствия на „грехопадението”. „О, роде невярващ и 
извратен! Докога ще бъда с вас и ще ви търпя?”382. Тези сло-
ва, някога изтръгнали се от сърцето на Христос Исус и 
приведени във всичките три синоптични Евангелия, 
може би най-ярко свидетелстват, какъв е бил в действи-
телност тригодишният живот на Бога в човешко тяло 
сред хората на Земята – непрестанен подвиг на търпе-
ние. Това търпение е било само бледа сянка на още по-
                                                 
380 От езотерична гледна точка руските светии, а по-късно „старци”, 
с помощта на окултни упражнения в молитвата и медитацията са се 
стремили да постигнат такова преобразяване на своето човешко ес-
тество, при което основна сила на човешкия „аз” е ставал импулсът 
на съвестта, на астралното тяло – състраданието, на етерното тяло – 
търпението, а на физическото (в неговите свръхсетивни елементи) – 
жертвоготовността. Само по такъв начин пречистеното и преобразено 
четиричленно същество на човека е можело да доведе руския под-
вижник до непосредствено изживяване на свръхсетивните сили на 
самия Христос. 
 
381 Виж също GA131, 14.Х.1911. 
 
382 Ев. Лука 9: 41. 
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висшето, наистина космично търпение, с което Божест-
веното Христово Същество е изживявало безкрайно 
мъчителния процес на все по-дълбоко – чак до физи-
ческото тяло – срастване с обвивките на Исус от Наза-
рет, ставането на Бога за три години човек. 
Точно това, неизразимо с никакви думи и непости-

жимо за обикновения Земен човек страдание има 
предвид Рудолф Щайнер в лекциите, посветени на све-
денията за живота на Христос Исус, почерпени из Хро-
никата Акаша, и поради това наречени от него „Пето 
Евангелие”: „От какво израсна Земният живот на Христос? 
Той израсна от най-дълбоките страдания, от едно страдание, 
което надхвърля всяка човешка представа за страдание”383. 
И, накрая, Мистерията на Голгота. Нима тя не е израз 

на висшата жертвена воля на Бога, пожелал да пожер-
тва не само космичното, но и човешкото битие – за по-
падналите под силите на греха и материята Земни хора 
в името на тяхното бъдещо спасение от духовна смърт? 
В сгъстилия се сумрак на Гетсиманската Нощ възниква 
този мотив с цялата негова космична сила: „...обаче не 
Моята воля, но Твоята да бъде”384, достигайки апогея в 
думите, произнесени от Кръста, издигнат на Голгота: 
„Отче, в Твоите ръце предавам духа Си”385. В тези последни 
думи, казани от Христос Исус в Земно тяло, и завърш-
ващи цялото Негово тригодишно пребиваване на Земя-
та, се съдържа и висшият космичен първообраз на тре-
тото свойство на Граала – жертвоготовността. В оп-
ределена степен може да се каже, че, започвайки от 
Кръщението в реката Йордан, цялата първа година от 
живота на Христос на Земята стои под знака на състра-
данието, втората – на търпението, а третата – според 
приближаването към Мистерията на Голгота все повече 
и повече става израз на висша божествено-човешка 
жертва. 
В заключение можем да определим същността и про-

изхода на душевните способности на източния славя-
нин още и по следния начин. Всичките три основни 
качества, образуващи в съвкупност истинския „дух на 
Граала” – състрадание, търпение и жертвоготовност – са 
възникнали в резултат на отражението в „единната душа” 
на източния славянин на божествено-духовните сили, 
действащи съответно във физическото тяло (жертвого-
товност), в етерното тяло (търпение в страданията) и в 
астралното тяло – в последния случай чрез възприемане 
с душата на висшите сили, действащи в самата нея 
(състрадание). 
Така че като цяло може да се заключи: за разлика от 

другите европейски народи, източноевропейските на-
роди (но именно като народи, а не в лицето на своите 
отделни представители) са по-малко надарени във 
всичко онова, което се отнася до всяка волева актив-
ност, насочена навън и стремяща се към промяна и 
преобразяване на външния свят, а също в онова, което 
се отнася до „теоретико-познавателните стремежи” и 
изобщо до активната мисловна дейност. Напротив, във 
всичко, което представлява душевния живот, те проя-

                                                 
383 GA148, 3.Х.1913. 
 
384 Ев. Лука 22: 42. 
 
385 Ев. Лука 23: 46. 

вяват истинска гениалност, изразяваща се преди всичко 
в трите гореназовани душевни качества. 
Тази особеност на душевната конфигурация на хората 

може от по-висша гледна точка да се изрази още така: 
ако на останалите народи на Европа от първите крачки 
на историческото развитие е било предначертано да 
влязът във връзка с Духа на света, то на народите на 
Източна Европа от самото начало на тяхното истори-
ческо съществуване е било предначертано да намерят 
връзката и вътрешните отношения с Душата на света, 
с действащото в света космично Същество София – 
небесния първообраз на всяка човешка душа. Именно в 
този смисъл можем да разберем струващите ни се тол-
кова загадъчни на пръв поглед думи на Рудолф 
Щайнер, с които той се обръща на 11.ІV.1912 г. в Хел-
сингфорс (Хелзинки) към неголям кръг руски антропо-
софи, пристигнали за цикъла негови лекции „Духовни-
те Същества в небесните тела и природните царства” 
(GA136): „Вие сте предопределени за това, да вдъхнете, да 
всмучете душата в Духа”386. 

 
Такова разглеждане на особената конфигурация на 

източнославянската душа като носител на настроение-
то, на „духа на Граала”, може да хвърли нова светлина и 
върху описания в шестата глава феномен на изключи-
телно развитие на съвестта в този народ. Там, където 
импулсът на „аза” прониква в Сетивната душа, дейст-
вителният живот на която е съзвучие и триединство на 
състраданието, търпението и жертвоготовността, е най-
благоприятната почва за възникване и развитие на осо-
бено силен импулс на съвестта. 

 

 
 

                                                 
386 GA158, 11.ІV.1912. 
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Подобно на духовно семе прониква в източнославян-
ските народи импулсът на Аза в зората на неговото 
историческо съществуване, отначало чрез култа на Пе-
рун, а по-нататък усилвайки се с притока в славянската 
кръв на германска. Този импулс на „аза” се потопява 
след това в почвата на „единната”, целокупна Сетивна 
душа, за да покара оттам кълнът на съвестта, постоянно 
пробуждана и поддържана от „духа на Граала”, на свой 
ред раждащ се от силите на състраданието, търпението 
и жертвоготовността, както растението се извиква за 
живот от семето със силите на топлината, въздуха и 
светлината. И ако трите споменати качества на душата, 
трите съставки на „духа на Граала”, свидетелстват за 
присъствието и действието в нея на Импулса на Хрис-
тос, то в съвестта ние виждаме вътрешната сила, спо-
собна да присъедини към това действие на Импулса на 
Христос също и неговото истинско познание387. 
В тази връзка, разглеждайки човека като четиричлен- 

 

                                                 
387 За съвестта като за орган на познанието на Христовото Същество 
Рудолф Щайнер говори в лекциите от 2 и 8.V.1910 г. (GA116). 

но същество, за източните славяни може да се каже: 
чрез мъдростта на самото Мирово Ръководство от са-
мото начало в тях са били заложени четири основни 
качества, които са средоточието на цялото тяхно ду-
шевно същество. Произходът на назованите качества 
ние трябва да търсим в особения характер на отражени-
ето в душевната сфера на отделните представители на 
тези народи на четирите члена на човешкото същество: 
отражението на силите на „аза” в „единната душа” про-
бужда съвестта; отражението в нея на силите на аст-
ралното тяло (на душата в собствения смисъл на дума-
та) поражда състраданието; отражението на силите на 
етерното тяло развива търпението; а отражението на 
свръхсетивните сили на физическото тяло (особено в 
изтърпяването на страданията) развива способността 
за жертва (жертвоготовността). 
Всичко казано за развитието и душевната конфигура-

ция на източните славяни е обобщено в горната схема. 



 
 

 

 

Глава 16 

За симптоматиката на руската история 

 

 
 
 
 
 

И няма във света история по-страшна, 
По-безумна, от историята на Русия. 

Максимилиан Волошин. Русия 
 

За симптоматичното разглеждане на руската история 
е необходимо да се има предвид една особеност, която 
има изключително голямо значение. 
Като установихме в предходната глава четирите ос-

новни качества, изразяващи най-ярко същността на 
настроението или „духа на Граала” у източните славяни, 
ние посочихме онова най-ценно и централно в техния 
душевен живот, което е залог и основа за мисията, коя-
то те в бъдеще трябва да изпълнят в общочовешкото 
развитие. 
От самото начало ние трябва радикално да отделим в 

руската история всичко, което се е извършвало от хора-
та, изхождайки от описаните четири душевни качества, 
от онова, което е ставало в нея въпреки тях. Само онези 
деяния в руската история, главна вътрешна подбуда на 
които са били импулсите на съвестта, състраданието, 
търпението и жертвоготовността, изразяват истинс- 
 

ката същност и духовното предназначение на тези на-
роди. А всичките останали действия, породени от как-
вито и да било други подбуди, в действителност не са 
имали и нямат нищо общо нито с тяхната вътрешна 
същност, нито с техните истински исторически и ду-
ховни задачи. 
С други думи, действията от последния вид нямат 

нищо общо с импулсите на висшето спиритуално ръко-
водство, идващо към тези народи от свръхсетивните 
светове от пребиваващия в тях Народен Дух, народен 
Архангел на източните славяни. Напротив, именно 
такива действия особено противоречат и възпрепятст-
ват неговата основна дейност, подготвяща бъдещото 
развитие на цялото човечество. 
Само след като сме направили тази предварителна 

забележка, ние можем да се насочим към симптоматич-
ното разглеждане на руската история. 

 

А. За симптоматиката на историята на Древната Рус преди 
монголското нашествие 

 

От самото начало главна отличителна черта на източ-
ните славяни е било изключително силното действие в 
тяхната среда на Сетивната душа, при това такава, 
каквато Рудолф Щайнер я определя с израза „единна 
душа”. Проявявайки обаче такова вътрешно единство, 
Сетивната душа по силата на изключителното богатст-
во на нейните вътрешни сили постоянно е подлагана на 
опасността от едностранчиво развитие и посредством 
това на попадане под луциферично влияние. 
Напротив, ако Сетивната душа се намира в правилно 

отношение към присъстващите в нея божествено-
духовни сили, то тя сама, сякаш от висш опазващ инс-
тинкт, се стреми да създаде отвън една множественост 

– своеобразен противовес на изначално подареното й 
вътрешно единство. Нещо повече, нейното вътрешно 
единство само тогава е действително здраво – т.е. не 
засегнато от никакво луциферично влияние – когато то 
постоянно има външен противовес. По-определено 
може да се каже, че именно в качеството на „единна 
душа” Сетивната душа винаги се стреми да въздейства 
върху своето обкръжение така, че да породи или осъ-
ществи в него една троичност. 
И действително, почти от самото начало на руската 

история, още преди покръстването на Рус в 988 г., на 
нейната територия са възникнали два главни културни 
центъра, южен и северен – градовете Киев и Новгород. 
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А след покръстването между тях е започнал да се раз-
вива трети, или „среден”, елемент388. И така, към ХІ–
ХІІ в. духовно-географската структура на Древна Рус е 
придобила отчетлив тричленен характер. 
Да разгледаме сега по-подробно всеки от трите въз-

никнали елементи. Да започнем от север. Там, на брега 
на езерото Илмен, в устието на река Волхов, е бил раз-
положен Новгород със знаменития храм Света София 
(989 г. – изработен от дърво, 1045/1052 г. – от камък) в 
центъра, на Софийския площад. 
Първото упоменаване на Новгород в руските летопи-

си е от 859 г. Но е очевидно, че град в устието на Вол-
хов е съществувал и доста по-рано. Вече в ІХ в. област-
та на неговото влияние е обхващала обширното прост-
ранство до Северозападен Сибир, т.е. по-голямата част 
от територията, на която в най-древни времена се е 
разпространявало въздействието на описания в седма 
глава знаменит Посветителен Център на Мистериите на 
тротите. С такова окултно-географско местоположение 
е било обусловено особено силното въздействие върху 
жителите на Новгород на свръхсетивната атмосфера, 
съхранила се от многовековната работа на Мисте-
рийния Център. В него от самото начало е получил 
изключително разпространение и е имал дълбоко влия-
ние, значително по-голямо, отколкото в другите облас-
ти на Източна Европа, култът на Перун. Поради това 
на новгородци, както и на почти всички обитатели на 
руския Север, е било свойствено засилено развитие на 
импулса на „аза”, повишено съзнание на индивидуал-
ното начало в човека. Ето защо в Новгород и в свърза-
ния с него Псков вече в първата половина на ХІІ в. е 
възникнала истинска република, по своята социална 
структура сравнима само със свободните градове-
държави на Древна Гърция – така наречените „полиси”. 
В наше време ни се струва почти невероятно, че на 
север в Рус в продължение на повече от три столетия е 
съществувала Новгородската република (1136–1478). 

„Великият Господар Новгород” – така не без гордост 
жителите са величаели своя град. „Кой е против Бог и 
Новгород?” – е била тяхната любима шега. Веднага 
след приемането на Християнството или една година 
след покръстването, на хиляда версти от Киев те са 
построили първата руска църква – дървена – посветена 
на Света София, Премъдростта Божия. И оттогава ця-
лата обширна принадлежаща на Новгород територия, 
до бреговете на Бяло море и даже до северозападните 
области на Сибир, е получила названието „земя на Све-
та София”. Предаността към Света София новгородци 
са съхранявали в продължение на цялата история на 
своята република. Когато в средата на ХІІІ в. княз 
Александър Невски, притеснен монголо-татарите да не 
накажат града за неизплащане на поредния данък, 
убеждавал да го платят, волните граждани на сво-
бодния град отговаряли: „По-добре да умрем за свобо-
дата и за Света София”389. 
Особеният характер на живота на новгородците се е 

                                                 
388 Макар в средноруската полоса преди покръстването на Рус вече 
да са съществували градове, например Смоленск или Ростов, при все 
това средният елемент, който подробно ще бъде разгледан по-
нататък, в цялото му своеобразие е възникнал едва след 988 г. 
 
389 Н. Карамзин. История государства Российского. Т. VІ. 

определял от природните и климатичните условия на 
техния северен край. Голяма част от почвата на „земята 
на Света София” е била слабо плодородна, климатът – 
много суров, а следователно, собственото земеделие не 
е могло напълно да изхрани бързо растящото население 
на града и неговите околности. Поради това новго-
родци от самото начало са се стремили да развиват 
търговските връзки с юга, и главно със северозапада. 
Най-тесни икономически връзки са възникнали у тях с 
шведските и немските търговски къщи, а по-късно – с 
градовете на Ханзейския съюз, разположени на крайб-
режието на Балтийско море, от които първото място 
безусловно е принадлежало на Любек. Пришълците от 
него са основали в Новгород в ХІІІ в. първата немска 
търговска къща. Жизнената заинтересованост от най-
широки търговски връзки е диктувала мирната и заедно 
с това добре обмислена търговска политика. Понеже 
пълчищата на татаро-монголите така и не са стигнали 
до Новгород, то до края на ХV в. той почти единствен е 
съхранявал постоянните търговски и културни връзки 
със Северна и Средна Европа. В окултен смисъл това е 
било пряко следствие от по-развития на север в Рус 
индивидуален „аз”, по естествен начин търсещ контак-
ти с народите, притежаващи подобен вътрешен импулс. 
Макар длъжността на княза да се е запазила в Новго-

род и след установяване в него на републиката, тя не се 
е предавала по наследство, а е била изборна и е била 
ограничавана с цяла редица договорни условия. В една 
от новгородските хроники ние намираме думите: 
„Гражданите на Новгород властват над своята земя, 
както им повелява Господ, а княза те имат по своя во-
ля”. Последното е означавало, че князът е получавал от 
свободния Новгород издръжка и даже нямал право да 
живее в града (неговата резиденция се е намирала на 
три километра южно от столицата), а негова основна и, 
в действителност, единствена задача е била външната 
охрана и защита на интересите на гражданите от посе-
гателствата на чужденците. 
Като една от първите републики в Европа, Новгород, 

както и неговия западен преден пост и по-малък брат 
Псков, е бил управляван от общо народно събрание 
(вече). За решаване на най-важните проблеми на само-
управлението – било то външна или вътрешна полити-
ка, избиране на нов княз или промяна в законодателст-
вото – цялото свободно население на града се е събира-
ло на главния площад пред Софийската катедрала, къ-
дето се е извършвало всенародното гласуване. Самото 
общо народно събрание е можело само да утвърждава 
или отхвърля представените за разглеждане от него 
въпроси и предложения, които са произлизали от друг 
орган, наричан съвет на най-старите. Този висш зако-
нодателен орган, своеобразен „парламент” на републи-
ката на Волхов, се е състоял приблизително от петдесет 
граждани и също е бил избиран на общонародното съб-
рание. 
Освен това, народността, своеобразността на самоуп-

равлението в Новгород не само са се изразявали в на-
пълно демократични процедури на вземане на решение, 
а са били укрепени законодателно. Така централен мо-
тив на новгородския сборник от закони, или кодекс 
(„Судная грамота”), е била юридическата гаранция за 
свободата и равноправието на всеки жител на сво-
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бодния град, независимо от това, към каква категория 
граждани той е принадлежал: бил ли е „болярин” (така 
са наричали в Новгород членовете на „съвета на най-
старите”), заможен търговец или е произхождал от по-
бедните слоеве. Пред съда всички са равни – такъв е 
бил главният принцип на законодателството на новго-
родската република и основата на нейното самоуправ-
ление. Поради това на всеки гражданин му се е призна-
вало правото да свиква вечето. За тази цел в града е 
имало специална камбана, със звуците на която са из-
вестявали целия народ. Достъпът до камбаната е бил 
свободен за всеки. 
Накрая, съществено е и това, че народното събрание е 

избирало не само княза, но и „посадника” (аналог на 
средноевропейския кмет), а също и главата на Църквата 
(епископа, а по-късно – архиепископа), изключвайки 
напълно по такъв начин антидемократичния алианс на 
държавата и Църквата, който впоследствие е изиграл в 
руската история толкова съдбоносна роля. 
От всичко казано дотук следва, че на север в Рус от 

самото начало важна роля е изиграл принципът на 
„аза”, намиращ своя израз в отделната човешка лич-
ност. Именно като следствие от развитието на пос-
ледната е станало възникването на новгородската ре-
публика с нейното подчертано демократично самоуп-
равление390. 
Напълно друга картина виждаме на юг в Русия, в Ки-

ев, най-големия и многонаселен град на Източна Евро-
па391. В него почти от самото му основаване много по-
голямо значение, отколкото на Север, са имали едно-
личната власт и авторитетът на княза. Цялото управле-
ние на града и зависимите от него земи поради това е 
било значително по-централизирано. Тъкмо благодаре-
ние на това, обаче, се е оказало възможно практически 
едновременното покръстване на цялото население на 
града, последвало своя княз, който е приел Християнс-
твото малко по-рано в кримския град Корсун, близо до 
съвременния Севастопол, който е бил в онова време 
гръцка колония. В „Повест за изминалите години” това 
събитие е описано по следния начин: Като се върнал от 
Корсун, княз Владимир заповядал да разрушат свети-
лищата на Перун в Киев, да насекат и изгорят всички 
изображения на езическите Богове („идолите”), а глав-
ната статуя на Перун да хвърлят в Днепър. След това 
той «заповядал... из целия град да разгласят: „Ако някой не дойде 
утре на реката – било то богат, или беден, или просяк, или роб – враг 
ще ми бъде”. Научавайки това, тръгнали хората, ликувайки и гово-
рейки: „Ако това не е добро, не биха го приели князът наш и боляри-

                                                 
390 Описаното в Глава 7 по-силно развитие на индивидуалния „аз” на 
Север в Рус и произтичащият от това демократичен начин на управ-
ление са били причината в северните области никога да не е същест-
вувало робство на крепостното право, заробващо всичките останали 
части на страната. Тъкмо поради тази причина по-голямата част от 
руските билини произлизат именно от Север (независимо от това, че 
основното място на тяхното действие е бил Киев), където са ги раз-
казвали включително до средата на ХХ в. Такъв удивителен феномен, 
като Михаил Ломоносов, е могъл да се появи също само на Север в 
Рус. 
 
391 Първото упоменаване на Киев в летопис е около 860 г. В начало-
то на ХІІ в. в него вече са живели повече от шейсет хиляди човека, 
т.е. примерно толкова, колкото в онова време са живели в Париж или 
Кьолн, и доста повече, отколкото, например, в Лондон. 

те”»392. Именно последният аргумент повече от всичко 
свидетелства за високия авторитет на киевския княз и 
за признанието и уважението от народа на неговото 
безусловно ръководство не само на мирските, но и на 
духовните дела393. 
Покръстването на Рус, според древноруския летопис, 

киевският княз Владимир е извършил на 1.VІІІ.988 г. на 
мястото на вливането в Днепър на реката Почайна, 
недалеч от най-древния храм на Пророк Илия. В същата 
година покръстването приели и такива големи култур-
ни центрове на Рус, като Новгород, Владимир, Ростов и 
др. Като резултат от покръстването, на всички положи-
телни страни на руския живот е бил даден мощен им-
пулс за по-нататъшно развитие. Самият Владимир, 
покръствайки се, до такава степен се е бил променил 
вътрешно, че в първите месеци след покръстването 
вече е отменил всички съществуващи до това време в 
Рус наказания, помилвайки оттогава всички, даже най-
злонамерени и закоравели разбойници. Едва по-късно 
по настояване на епископите той отново е въвел екзе-
куцията и другите наказания. 
Особено характерен за първите столетия на христи-

янския живот в Рус е бил стремежът не към аскетична 
праведност, отбягваща всичко Земно, толкова свойст-
вена на византийското благочестие, а към праведност в 
света, със съхраняване на всички задължения и изиск-
вания на всекидневния живот. По примера на житието 
на княз Владимир, в Рус постепенно започва да се изг-
ражда идеалът за справедливия християнски княз, кой-
то не управлява според своята Земна воля и единствено 
от човешкия произвол, а служи за оръдие и проводник 
на висшата божествена воля, търсеща чрез него да про-
ниже със себе си и всичките по-ниско стоящи слоеве на 
обществото. Макар князът да е притежавал върховна 
власт в цялото княжество, неговото единовластие е 
било в онова време свързано с последните остатъци на 
свръхчовешките космично-духовни влияния. Така, нап-
ример, в билините от „киевския цикъл”, посветени на 
управлението на Владимир, нееднократно се среща 
образът: князът тържествено седи в своите палати, като 
Слънце394, в обкръжението на дванайсет богатири, като 
дванайсет звезди. „Повест за изминалите години”, ос-
вен това, изброява дванайсетте сина на Владимир, меж-
ду които той е поделил цялата Руска земя, оставяйки за 
                                                 
392 Цитат от: Памятники литературы Древней Руси. ХІ–начало ХІІ 
века. Москва 1987, с. 133. 
 
393 Според описанието на покръстването на Рус в знаменитото „Сло-
во о законе и благодати” (около 1050 г.) на киевския митрополит 
Иларион, княз Владимир най-напред е имал духовно видение, след 
което веднага се е покръстил, а после покръстил целия народ. За 
отбелязване на такъв вид свръхсетивни изживявания в източнохрис-
тиянската мистика е съществувал специален израз, който и употребя-
ва в случая Иларион: „И засия в сърцето неговият разум”. За това, че на княз 
Владимир е било дадено „видение Божие”, което го е подтикнало да 
се покръсти, съобщава и летописецът Нестор (ХІІ в.) в „Чтение о 
житии Бориса и Глеба”. 
 
394 Почти всички билини са величали княз Владимир като „красное 
солнышко”. При което думата „красное” (която основно означава 
„красиво”, „червено”, но още и „ясно”, „светло”, „ценно”, „тържест-
вено” и мн. др. Бел пр.) означава тук не цвета, а красотата, т.е. етер-
ната аура, обкръжаваща киевския княз (сравни с казаното в Глава 7 за 
значението на „красотата” на култа при решението за приемане от 
източните славяни на Християнството). 
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себе си единствено столичния град Киев, майката на 
градовете руски. Космичният образ на кръга на два-
найсетте с господстващия над тях тринайсети е бил 
последното възпоминание за онези висши, божествени 
сили, които някога в дълбоката древност (още преди 
началото на Четвъртата културна епоха) са действали 
чрез всеки Земен управник, явяващ се за тях само съд, 
човешко оръдие, посредством което те са довеждали 
социалния живот на народа в съгласие със законите на 
Духовния свят, или Макрокосмоса. Поради това самият 
характер на социалната структура и княжеското управ-
ление на юг в Рус, в древния Киев, може да се нарече 
теократичен, или космократичен. 

 
Накрая, съвсем друга е била социалната структура на 

Средна Рус. В тези области в продължение на ХІ–ХІІ–
ХІІІ столетие едно след друго възникват отделни, по-
малко или повече самостоятелни княжества. 
В ХІ в. се появяват, групирайки се около големите 

градове, Полоцкото, Ростовското, Муромското, Рязанс-
кото, Черниговското, Туровското и Новгород-
Северското княжество. После те ту се обединяват едно 
с друго, образувайки Ростовско-Суздалското, Муромо-
Рязанското и др.под. княжества, ту след известно време 
отново се разделят и водят самостоятелно съществува-
не. 
В ХІІ в. възникват Суздалското, Владимирското, 

Смоленското, Преславл-Залеското, а също Волинското 
и Галицкото (намиращи се вече на територията на Юго-
западна Рус) княжество. Те също от време на време се 
обединяват, а понякога, обратно, се разпадат на още по-
дребни. Например, Туровското княжество вече в ХІІІ в. 
се е разпаднало на цяла редица нови княжества – Ту-
ровско, Пинско, Слуцко и др. 
Накрая, в ХІІІ в., по-късно от другите са се появили 

Переяславското (на изток от Киев) и Московското 
княжество. 
В продължение на ХІІ и ХІІІ в. ръководна роля в 

средните и източните райони на Рус играе великото 
Владимирско княжество. Но вече в ХІV в. тази роля и 
самата титла преминават към Московското княжество, 
което след това все по-определено започва да претен-
дира за господство над всичките руски земи. 
Съществуването редом едни с други на толкова мно-

гобройни социални образувания далеч не винаги е било 
спокойно, приятелско и мирно395, при все това именно 
тук постепенно е възникнал и се е оформил третият 
елемент, който ние можем да обозначим като аристок-
ратичен. Той е заемал средното, уравновесяващо по-
ложение между свободния Север и по-централизирания 
Юг. 
Като цяло, следователно, историята на Рус в домон-

голския период е имала следната конфигурация: на 
                                                 
395 В „Повест за изминалите години” може да се намери описание на 
многобройните междуособни и родствени разпри на руските князе, 
които в решаващия момент в доста голяма степен са улеснили татаро-
монголското завоюване на Рус. Играейки безусловно отрицателна 
роля в руската история, тези разпри, може да се каже, са били сякаш 
сенчестата страна на започналото на Изток в Европа Аз-развитие и 
породеното от него голямо социално многообразие. В по-дълбок 
смисъл, обаче, те са нанасяли на духовното развитие на народа много 
по-малка вреда, отколкото по-нататъшната насилствена централиза-
ция (виж Глава 16-А и Глава 16-Б). 

север (Новгородска република) е бил сформиран де-
мократичен елемент; в средата – аристократичен; на 
юг – теократичен396. 
Казаното може да формулираме и по друг начин. Та-

ка, в северните райони на Рус народът е проявявал мно-
го по-силна склонност към размишляване, към мислов-
на работа и изобщо към съзерцателен живот, което не 
на последно място е било свързано със суровите клима-
тични условия и продължителните периоди на външно 
бездействие през време на продължителната северна 
зима. 
В резултат може да се направи изводът, че на Север в 

Рус „единната душа” на източните славяни се е проявява-
ла повече в мисловния елемент. С това обстоятелство е 
свързана и по-миролюбивата и икономически обмисле-
на политика на Новгород както вътре в своите собстве-
ни владения, така и към външните съседи. (Според 
„Повест за изминалите години”, новгородци са били 
толкова „разсъдливи”, че в зората на своето историчес-
ко съществуване сами са поканили варяжките князе да 
ги управляват). Без да смятаме относително редките 
междуособици с разположените по на юг княжества, за 
които инициатори, като правило, са били последните, и 
периодически повтарящите се нападения от запад, нов-
городци практически никога не са водили настъпателни 
войни, а, напротив, всячески са се стремили да развиват 
мирни и разумни търговско-икономически връзки с 
околните държави и отделни градове. Самият републи-
кански начин на управление в Новгород също е бил 
свързан с индивидуализиращия принцип на мисленето. 
Съвсем друг народен характер срещаме на Юг в Рус, 

в Киев и зависимите от него области. Тук от самото 
начало е преобладавал волевият елемент397. И при все 
че в Киев ние също намираме многообразни и разкло-
нени търговски връзки с различни области на Южна 
Европа и Мала Азия, тук обаче, в сравнение със Севера, 
те са се развивали много по-импулсивно и спорадично, 
често прекъсвани от жестоки внезапни грабителски 
нападения (особено преди покръстването на Киев) от 
съседните страни. Киевските князе с техните дружини 
нееднократно са нападали и подлагали на пълно 
разграбване много гръцки градове в Крим и на 
северното крайбрежие на Черно море. Най-значителни 
военни походи от този род са били нееднократните 
опити за завладяване на Константинопол, предприети 
от киевчани в 860 (според „Повест за изминалите годи-
ни” – в 866), 907 и 941 г. 
Толкова различните прояви на „единната душа” на из-

точните славяни на Север и на Юг впоследствие са 
породили, както видяхме, и цялото различие на възник-

                                                 
396 Тези три форми на управление, съществували едновременно 
преди монголското нашествие, по удивителен начин съвпадат с онези 
три основни форми на държавност, за които са говорили и писали 
Платон и Аристотел. 
 
397 Отбелязаният на Север в Рус мисловен елемент, както и волевият 
на Юг, не противоречат на казаното по-рано за малката предразполо-
женост на източните славяни към тези два вида душевна дейност. 
Понеже в единия случай става дума за обща тенденция, а в другия – 
за по-фини диференциации вътре в нея. Последвалата по-късно побе-
да на Москва над Севера и Юга свидетелства, освен всичко друго, 
именно за това общо преобладаване на средния елемент (чувството), 
особено характерен за цяла Източна Европа. 
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налите там социални структури. На Север – основава-
щия се на индивидуализиращото мислене републиканс-
ки начин на управление, на Юг – произлизащото от 
волевия принцип монолитно теократично единовлас-
тие, в което единната воля, действаща чрез княза, но 
имаща за източник ръководещата го божествена воля, 
се е стремила последователно да прониже и насочи към 
обща цел всички слоеве на обществото. 
Изцяло друг характер е носило и откровението на 

„единната душа” в Средна Рус. Тук във взаимодействието 
на цялото семейство от големи и малки княжества с 
всичките им противоречия и вътрешно разнообразие 
особено силно се е проявявал елементът на чувството, 
отвреме навреме достигайки до буйна страст, а поняко-
га достигащ истинска святост. Този елемент на чувст-
вото повече от всичко е сроден на Сетивната душа на 
източния славянин, носеща в себе си, както беше посо-
чено в предишната глава, особената способност за въз-
приемане и изживяване на висшите духовни сили чрез 
отразената от земята светлина. Поради това и досега в 
нито една от областите на Източна Европа не се усеща 
така силно, както в Средна Рус, тази удивителна хар-
мония между душевните заложби на живеещия тук 
човек и обкръжаващата го природа398. Дълбоко законо-
мерно е във връзка с това, че вече в края на ХІІ в. ръко-
водната роля в духовния и културния живот на Рус 
постепенно преминава към Владимир, разположен в 
средната полоса, а започвайки от ХІІІ в. – си я присвоя-
ва Москва, която в следващото столетие става столица 
на великото Московско княжество, по това време най-
богато и влиятелно в Руската земя. 
Първоначалното издигане на Москва в ХІІІ–ХІV в. е 

било свързано, по такъв начин, не само с нейното цен-
трално географско положение по отношение на Севера 
и Юга, а също и към разположените по-западно и по-
източно от нея княжества на средната полоса, но преди 
всичко с това, че именно в нея всичките характерни 
особености на Сетивната душа на източния славянин, 
както положителните, така и отрицателните, са могли 
да се проявят с най-голяма сила. 

 
От казаното следва, че самата Сетивна душа на из-

точнославянските народи в нейното основно качество 
на „единна душа” за своето здраво – т.е. свободно от 
луциферичното влияние – развитие се е нуждаела от 
това тройно разчленение във външния свят, в душевно-
географски аспект. 

 

 
 

Трите душевни сили създават основата на всеки ду-
шевен живот: мислене, чувства и воля. И именно тях се 
                                                 
398 На север от Новгород природата вече става по-сурова и бързо 
губи онзи приветлив, човешки характер, какъвто тя има в средната 
полоса. Също и на юг от Киев бързо започва да се появява влиянието 
на южната природа и близостта на степните райони. 

е стремила да обективизира и въплъти отвън „единната 
душа” на източните славяни в името на съхранението на 
своята вътрешна цялост, която, според думите на Ру-
долф Щайнер, «се стреми към единство на „аза”»399. 
Освен това, тази тройственост, непрестанно пораж-

даща ново многообразие на социалните форми и обра-
зувания, е необходимо да си я представяме в дълбоко 
преплитане с „идеята на рода”, в продължение на столе-
тия здраво вкоренила се в източнославянските народи в 
резултат на нормано-германското влияние (смесване). 
Живеещият вече от втората половина на ХІ в. в славян-
ската кръв стремеж към създаване на социални струк-
тури на основата на „родовата идея” и произтичащата от 
това тяхна своеобразна „демократичност”, основаваща се 
на неизкоренимата склонност към „безвластие”, са били 
най-важната сила, постоянно противодействаща на 
всички опити да се унищожи описаната троичност и 
свързаното с нея социално многообразие, предприема-
ни за създаване на еднообразна държавна система. Ка-
зано по друг начин, именно присъствието в жилите на 
източноевропейците на частица германска кръв е било 
сякаш своеобразна допълнителна гаранция и вътрешна 
подкрепа на тяхното изначално свободолюбие. 
Рудолф Щайнер описва така тази най-важна особе-

ност на социално-психологическата структура на до-
монголска Рус: „Докато социалната структура в Рус е била 
създавана под нормано-германско влияние, там не е съществу-
вала никаква идея за държава. Това са били затворени в себе си 
славянски области, вътре в които е господствала „родовата 
идея”, обхващаща ги подобно на мрежа. В резултат славянски-
те области са носили в себе си елемент, който съвременният 
човек, може би, би нарекъл демократичен, а той е произлизал 
от определен стремеж към безвластие, от разбирането, че, 
всъщност, централизирано управляващите сили носят в света 
не порядък, а, обратно, пораждат липса на такъв”400. 
На вътрешната същност на руския народ е напълно 

чужд принципът за единната автократична държавност. 
Това нееднократно е посочвал и К. Аксаков. Неговото 
мнение по този въпрос историкът Д. Чижевски описва 
по следния начин: «Аксаков вярва, че държавата неиз-
бежно унищожава свободата, съвестта, вътрешните 
убеждения, с две думи, „истинския живот”. Тя приспи-
ва, упоява, умъртвява „нравствената будност” на хора-
та. Поради това „държавата сама по себе си е принцип 
на злото” или „на лъжата”. Славяните, и особено рус-
ките хора, според Аксаков, „са бездържавни народи”. 

                                                 
399 Виж GA158, 9.ХІ.1914. 
 
400 GA185a, 23.ХІ.1918. А в лекцията от 12.ІІІ.1916 (GA174b) Рудолф 
Щайнер допълва тази характеристика: «Руският човек не обича, когато 
неговият социален живот е спънат от множество точно определени закони. Той иска 
за себе си и се нуждае от възможността произволно да изживява своя „аз”. Това, че 
разсъдъкът създава мрежа от закони, и това, че после отделният човек е длъжен 
строго да се придържа към такива разсъдъчни форми на социалния живот, руският 
човек – поне на практика – не желае да разбира, даже ако понякога теоретично и да 
признава това. Той взема под внимание повече това, което желае в дадения момент 
неговият „аз”» (сравни с Приложение ІІІ). Казаното се потвърждава с 
това, че на московските князе са им били необходими повече от две 
столетия, за да подчинят окончателно на своята власт цялата Руска 
земя. На руския народ е изначално чужд принципът за единна цент-
рализирана държава, породил най-силно противодействие при нейно-
то образуване. 
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Те, обаче, в ІХ–Х в. вече са изобретили [селската] об-
щина401, великото достижение на човечеството, имащо 
световноисторическо значение»402. 
Отрицателното отношение към единната държава с 

нейното авторитарно управление и бюрократична 
структура, която не оставя място за никакво истинско 
човешко начало, се е съхранила в Русия чак до начало-
то на ХХ столетие. У Лев Толстой и у руските анархис-
ти от ХІХ–ХХ в. Бакунин и Кропоткин то изпъква с 
особена сила, проявявайки се, освен във всичко друго, 
и в органичното неприемане на марксистките теории. 
И така, ние се убедихме, че най-голямата опасност за 

здравото развитие на Сетивната душа в източнославян-
ските народи, а следователно и за живеещия в нейните  
 

                                                 
401 Бел. пр.: Самоуправляваща се организация на жителите на тери-
ториална единица. 
 
402 D. Tschižewskij. Zwischen Ost und West: Russische Geistes-
geschichte. Bd. 2: 18; 20. Jahrhundert. Hamburg 1961. 

глъбини „дух на Граала”, би било възникването на моно-
литно държавно образувание. Възникването на пос-
ледното неизбежно би повлякло след себе си пълно 
изгубване на външния противовес на „единната душа” и 
нейното бързо луциферизиране. С други думи: не меж-
дуособните разпри на князете, не честите нашествия на 
чуждите племена и даже не временното поробване на 
източните славяни от друг народ (татаро-монголите), а 
практическото и последователното осъществяване в 
неговата среда и върху цялата негова територия на иде-
ите на единната централизирана държава е могло да 
стане и в края на краищата е станало най-голямото пре-
пятствие по пътя за осъществяване на неговата истинс-
ка мисия в развитието на човечеството. 



 
 

 

 

Глава 16 

Б. За симптоматиката на историята на възникване на 
Московската държава 

 

Първоначалният процес на здраво развитие на Сетив-
ната душа на Изток в Европа, в резултат на който Рус 
преди татаро-монголското нашествие в културно и со-
циално отношение с нищо не е отстъпвала на духовно и 
културно най-развитите страни на Средна и Западна 
Европа403, е бил рязко прекъснат от татаро-монголското 
нашествие 1238–1240 г. 
Даже от чисто външна страна татаро-монголското 

нашествие е било безпримерно жестоко, и скоро почти 
цяла Централна и Южна Рус фактически изпаднали в 
пълно запустение. Болшинството градове са били раз-
рушени, а жителите – избити. Останалите живи избяга-
ли на север, не успелите да се скрият откарвали в робс-
тво в Златната Орда.  
Обаче не разрушението на градовете, съпровождано с 

масови убийства и грабежи, и даже не последвалото 

                                                 
403 Като пример тук може да се приведе синът на Владимир, 
Ярослав, наричан сред народа „Мъдър” (около 978–1054), един от 
най-образованите хора на своята епоха, който е знаел много 
европейски и даже класически езици. При него в Киев е била създа-
дена преводаческа школа, която е извършила редица преводи от 
латински, гръцки, древноеврейски и сирийски език. По времето на 
Ярослав Мъдри Киев е достигнал културното ниво на духовно най-
развитите и просветени европейски държави. В онова време и в 
следващите столетия – чак до татаро-монголското нашествие – бол-
шинството градско население на страната е било грамотно, което 
неопровержимо доказват многобройните брезови (направени от кора 
на бреза. Бел пр.) грамоти, намерени в Новгород, Владимир, Смо-
ленск и други градове. За международния авторитет на Ярослав 
свидетелстват, освен всичко друго, многообразните родствени връзки 
на неговото семейство почти с всички управляващи династии на 
тогавашна Европа. Негова жена е била Ингигерда (Ирена), дъщеря на 
шведския крал Олаф ІІІ. Сестрата на Ярослав Мария-Доброгнева е 
била съпруга на полския крал Казимир І. Трите негови дъщери са 
били омъжени: Елизавета – за норвежкия крал Харалд ІІІ (загинал в 
1066 г. в битката при Хейстингс), Ана – за краля на Франция Хенрих 
І Капет (впоследствие тя е станала регент на Франция), Анастасия – 
за унгарския крал Андрей І. Петимата негови синове са били женени: 
Игор – за дъщерята на маркграфа Ото Саксонски, Вячеслав – за Ода, 
графиня Щаденска, Святослав – за сестрата на Тирския епископ 
Буркхарт, Всеволод – за гръцката (византийската) царска дъщеря 
Мария, дъщеря на император Константин ІХ Мономах, Изяслав – за 
Гертруда, дъщеря на полския крал Мешко ІІ. Едната внучка на Ярос-
лав, Евпраксия (дъщеря на Изяслав), е била омъжена за сина на полс-
кия крал Болеслав ІІ, а другата, Евпраксия-Еделгейда (дъщеря на 
Всеволод), е станала съпруга на Хенрих ІV и в 1088 г. е била короно-
вана в Кьолн за императрица на Свещената Римска империя. Накрая, 
първа съпруга на неговия внук, знаменития Владимир Мономах, е 
била Гита, дъщерята на англосаксонския крал Харалд ІІ. Ярослав 
също е създал първия руски кодекс със закони – „Русская правда” – 
който е представлявал своеобразно съчетание на руски обичаи, скан-
динавски династични правила и византийски закони и по такъв начин 
е имал наистина интернационален характер. 

повече от два века поробване са били най-гибелните 
последствия от азиатското нашествие. Много по-
страшно за цялото по-нататъшно развитие на Източна 
Европа е било друго, а именно духовното наследство, 
което татаро-монголите са оставили след себе си в Рус. 
Това духовно наследство се е състояло главно в идеята 
за единна, централизирана държава с абсолютно авток-
ратично управление, по маниера на азиатските империи 
– с всемогъщ и единовластен владетел на върха и стро-
га пирамидална йерархия от многобройни чиновници – 
подобно на социалната структура на самата Златна 
Орда. И най-голяма трагедия на цялата по-нататъшна 
история на Рус е станало това, че започвайки от ХІV в. 
чисто азиатската идея за единна държава е пуснала 
корени и постепенно е била осъществена именно тук. 
На този азиатски произход на идеята за държавата, 

толкова здраво вкоренила се по-сетне на Изток в Евро-
па, указва Рудолф Щайнер: „Върху Рус са връхлетели мон-
голите. Тях ги описват като нещо ужасно... Но от симптома-
тична гледна точка те са донесли със себе си едно – идеята за 
държава. Идеята за монархична държава произхожда от същия 
този буреносен ъгъл на света, от който дойдоха монголите... И 
от тях в Рус е останало мнението, че един-единствен властелин, 
обкръжен от паладини404, може еднолично да управлява държа-
вата. Това мнение е било поддържано от монархичната мисъл 
за хана... Най-същественото, главното съдържание на това е 
била татаро-монголската идея, която е довела до възникване на 
държава в Русия”405. От тази мисъл на съвременния духо-
вен изследовател следва нещо изключително важно, а 
именно: развилата се в последвалите столетия в Рус 
строго централизирана абсолютистка държава, играеща 
след това в цялата нейна по-нататъшна история, чак до 
наше време, толкова съдбоносна и пагубна, негативна 
роля, от самото начало не само не е имала нищо общо 
нито със задачите, нито с истинската същност на 
източнославянските народи, но и се е намирала с тях в 
най-дълбоко противоречие. Трудно е да си представим 
по-голяма противоположност от идеята за авторитарна-

                                                 
404 Бел. пр.: Paladin {Palatinus (фр. от лат.)=придворен}= 1. В Западна 
Европа през ранното Средновековие: сановник, велможа, рицар от 
свитата на крал; 2. Рицар, предан на своя господар или на своята 
дама; 3. (Иронично) Човек, който е фанатично предан на идея или на 
друг човек; 4. (Пренебрежително) Управленец и господар с голяма 
власт. 
 
405 GA185a, 23.ХІ.1918. 
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та „единна държава” и „духа на Граала” в душите на източ-
ните славяни. 
Външноисторическото създаване на Изток в Европа 

на монолитна държавна структура от азиатски тип е 
било свързано с постепенното издигане на Московско-
то княжество, което в борбата за освобождение на Рус 
от татаро-монголското иго се е стремяло да заеме все 
по-главно положение сред останалите руски земи. 
Проследявайки историята на борбата на руския народ с 
монголо-татарите, може да се разбере, как с нараства-
нето на външните успехи вътрешното влияние на мон-
голите все по-силно се е отразявало и проявявало в 
поведението и в душевността на управляващата прос-
лойка. Не в обикновения народ, носил всички основни 
тежести на монголо-татарското иго и изиграл след това 
главната роля в освобождението от него, а в средата на 
московските князе и тяхното най-близко обкръжение се 
проявяват първите черти на това „вътрешно монголство”. 
Под негово влияние в Рус в управляващите кръгове все 
повече се развива дълбоко презрение към човешката 
личност и нейното достойнство. Характерният за Киев 
идеал на християнския княз-праведник, под влиянието 
на когото Владимир се отказва да наказва даже раз-
бойниците, а неговият правнук Владимир Мономах е 
написал своето знаменито „Поучение...” за децата406, в 
което посочва основните качества на истинския хрис-
тиянски управляващ; дълбоката любов към народа на 
владимирския княз Юри Всеволодович, скърбящ за 
гибелта на жителите на града повече, отколкото за сво-
ето собствено семейство407; а по-късно свободолюбието 
на гражданите на Новгород, в който всички жители са 
имали равни права – всичко това постепенно отстъпва в 
миналото, замествано от усилващото се „вътрешно мон-
голство”. 
Поради това историята на издигането на Московско-

то княжество, завършила с възникването на територия-
та на Рус на единна централизирана държава, отразява 
процеса на победата на „вътрешното монголство” над „ду-
ха на Граала” в душите на все по-голям брой руски князе 
и тяхното най-близко обкръжение, или, което е същото, 
на все по-голямото луциферизиране на Сетивната 
„единна душа” (т.е. разрушаване на нейното единство) в 
управляващите кръгове на обществото. 

 
Признаците за това може да се открият във външната 

история. Така, вече в началото на ХV в., московският 

                                                 
406 Владимир Мономах (1053–1125); от 1113 г. е Киевски велик княз, 
един от най-образованите управители в Рус в периода преди монгол-
ското нашествие. Около 1117 г. е написал знаменитото „Поучение” за 
своите деца, в което е изложил основните качества на праведния 
християнски княз, изтъквайки сред тях особено кротостта и спра-
ведливостта. Именно на него принадлежи идеята „Всички князе са 
братя”, към осъществяването на която той всячески се е стремил през 
времето на своето управление. 
 
407 В „Лаврентиевския летопис” ние четем: «Дойде вест за великия княз 
Юри: „Владимир е превзет, и главната църква, и епископът, и княгините с децата, и 
снахите, и внучетата умряха в огъня, а най-големите ти синове, Всеволод с брат си, 
са убити извън града, хората са избити, сега татарите идват за тебе”. А князът, научил 
за това, в сълзи зарида на висок глас, оплаквайки правоверната християнска вяра, 
повече съкрушен от гибелта на църквата, епископа и всичките хора (защото беше 
милостив), отколкото за себе си, за съпругата и децата». Цитат от: Памятники 
литературы Древней Руси. ХІІІ век. Москва 1981, с. 141. 

княз Юри, за да подчини по-успешно богатото Тверско 
княжество, търси поддръжка от монголо-татарите и 
затова встъпва в брак със сестрата на тогавашния хан 
на Златната Орда Узбек. След смъртта на Юри неговият 
брат Иван (починал в 1341), поради пресметливостта и 
скъперничеството си наречен Калита (означаващо „па-
ричен чувал”), възползвайки се от избухналото в Твер 
въстание против татарите (1327), се обръща към хана с 
молба за помощ с цел усмиряване на „метежниците”408. 
Хан Узбек му изпраща петдесетхилядна войска, начело 
на която Иван извършва наказателни експедиции в 
Твер и други руски градове. За такива „заслуги” ханът 
го дарява с титлата „велик княз владимирски” (1328)409 
и всячески поддържа неговата политика. В резултат 
Калита успява да премести резиденцията на руския 
митрополит от Владимир в Москва, вследствие на кое-
то Москва става център на влиятелната Православна 
църква, занапред все повече покорно защитаваща само 
интересите на московските князе. 
Следващият продължител на политиката на „събира-

не на земите” около Москва е Димитрий Донской 
(1350–1389), внук на Иван Калита, който, според лето-
писа, се е стремил „да подчини всички руски князе на своята 
воля”. Дейността на този княз особено ясно илюстрира 
борбата между християнските и луциферичните импул-
си не само в неговата собствена душа, но и в цялата 
руска история от онова време. Така, от една страна, при 
подготвянето на знаменитата Куликовска битка (1380), 
в която на татарите е било нанесено първото значител-
но военно поражение, Димитрий успява да постигне 
доброволното участие в нея на военни дружини от Рос-
тов, Ярославъл, Смоленск, Можайск и други градове, 
помощта на които, е изиграла решаваща роля за пости-
гане на победата. От друга страна, това не е попречило 
на Димитрий в продължение на редица години да води 
кръвопролитна и братоубийствена борба с Тверското, 
Рязянското и цяла редица други княжества за укрепване 
на политическото господство на Москва. 
С подобни насилствени мерки неговият син Василий 

І (1341–1462) е присъединил към Москва Нижни Нов-
город, Муром, Вологда и територията на Коми. А него-
вият наследник Василий ІІ (1415–1462), който е водил 
продължителна борба за власт със своите най-близки 
родственици, е бил ослепен от тях и поради това наре-
чен „Слепия”. После, вече станал велик княз Московс-
ки, той по всякакъв начин се е стремил ако не да уни-
щожи (в онова време това още не е било по възможнос-
тите на Москва), то поне да ограничи ненавистната 
самостоятелност на свободолюбивите Новгород и 
Псков. 
Ако, обаче, все още може да говорим за борбата 

между християнския и луциферичния първоизточник в 
                                                 
408 Благодарение на необикновената хитрост, проявена в паричната 
политика, Калита успява да „купи”и по такъв начин да присъедини 
към Московското, цяла редица небогати северни княжества: Углич-
кото, Белозерското, Галицкото (близо до Вологда). Подобни методи е 
използвал след това и неговият син Иван ІІ (1326–1359). 
 
409 През време на монголо-татарското иго грамотата („ярлик”) за 
титлата „велик княз” е била давана от хана на Златната Орда. Поради 
това руските князе са се стараели и надпреварвали, често по най-
унизителен начин, да предразположат и спечелят на своя страна 
монголските управници. 
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душите на изброените управници, то в лицето на 
следващия заел великокняжеския московски престол, 
Иван ІІІ (1440–1505), ние се сблъскваме вече с пълна 
победа на луциферичното начало. И макар при Иван ІІІ 
Рус външно окончателно да се е освободила от монго-
ло-татарското иго410, именно от примера на този управ-
ник ние виждаме първата голяма победа, одържана от 
„вътрешното монголство” в руската душа, а в определена 
степен и в руската история. Именно в периода на него-
вото управление на територията на Рус окончателно се 
е създало ядрото на „единната държава” с център в Моск-
ва и е започнала да се формира системата за тотално 
потискане от държавния апарат на всяко личностно 
начало. 
При Иван ІІІ старото обръщане към великия княз 

„господин”411 е било заменено с новото „государь”412. 
Към обичайната титла „велик княз владимирски или 
московски” той започнал вече да прибавя „...и всея 
Руси”413. А към края на своето управление Иван ІІІ за 
пръв път в руската история е направил опит да си прис-
вои титлата „цар” (от римското „цезар”), което, обаче, 
не е получило достатъчно голямо разпространение сред 
народа и не е било признато извън границите на стра-
ната. „Над Русия е Москва, над Москва – Кремъл, над 
Кремъл – Бог!” – е обичал да казва този първи руски 
властелин от азиатски тип и добавял: „Цялата Рус е моя 
вотчина414, и аз съм свободен да я дам на когото поис-
кам”. 
Изключително хитър, волеви и жесток, Иван ІІІ за по-

нататъшното разширяване на границите на своята власт 
все по-често е използвал методите, в които чертите на 
„вътрешното монголство” са изпъквали особено отчетли-
во. Така, например, за да завладее някое разположено 
наблизо княжество, той обикновено е прибягвал към 
следната чисто азиатска уловка: престорено, лицемерно 
сключвайки мир с главния град на княжеството, той 
тайно изпращал там „свои хора” с поръчение да орга-
низират силна опозиция на управляващия княз. А кога-
то опозицията е успявала да вдигне народа срещу княза, 
внезапно пристигал самият Иван ІІІ с войска и завладя-
вал града, след което всички непокорни, всички при-
върженици на сваления княз, били физически унищо-

                                                 
410 В средата на ХV в. Златната Орда се е разпаднала на три ханства 
– Казанско, Астраханско и Кримско – водещи непрестанни междуо-
собни войни. Поддържайки ту едните, ту другите и по такъв начин 
сдобивайки се с нови земи и татарски войни за дружината, Иван ІІІ 
накрая е съумял окончателно да освободи Рус от татарското иго. 
Знаменитото разположение на двете армии на река Угр (1480) така и 
не преминало във военно стълкновение и завършило със заминаване-
то на монголо-татарите при настъпването на ноемврийските студове. 
 
411 Бел пр.: Господин (в Русия до 1917 г.)= 1. (Остаряла дума с 
остаряло значение) повелител, господар, властелин, владетел; 2. 
Човек според външния вид видимо принадлежащ към 
привилегированото съсловие; 3. Пред фамилия или звание – форма на 
вежливо посочване или обръщане към лице от господстващите класи. 
 
412 Бел пр.: Государь (в Русия до 1917 г.)= 1. (Официално) Монархът, 
държавният глава; дума прибавяща се към титлата на лице от импе-
раторския дом: Государь Император; 2. Форма на вежливо обръще-
ние: Милостивый государь. 
 
413 Бел пр.: „...и на цяла Рус”. 
 
414 Бел пр.: Вотчина= наследствен имот в стара Русия. 

жавани, а самото княжество насилствено присъединя-
вано към московската метрополия. 
С такива и подобни методи Иван ІІІ за сравнително 

кратък срок е успял да присъедини към Москва Ярос-
лавъл, Твер, Вятка, Перм, Ростов, Чернигов и т.н. Зна-
чително по-трудно е било присъединяването на Новго-
род. На Иван ІІІ са му били необходими почти двайсет 
години, за да сломи окончателно свободолюбивия дух 
на новгородци и напълно да унищожи самостоятел-
ността на северната република. Получил в наследство 
от своите предшественици люта омраза към най-
богатия и независим град на тогавашна Рус, Иван ІІІ не 
е жалил сили, за да го подчини на всяка цена на властта 
на Москва, понеже със самото си съществуване Новго-
род е бил нагледен пример, колко високо ниво на бла-
госъстояние и социални свободи може да постигне 
вътрешно здравото общество, без да се нуждае при това 
нито от централизирано управление, нито от властелин-
самодържец. Външен повод за тази омраза е послужило 
първото посещение на Иван в Новгород – още в свитата 
на баща си, Василий ІІ. Жителите на Новгород макар 
тогава и да са се съгласили да платят данък на Москва, 
то решително и категорично отказали да отдават почес-
ти на великия княз, заявявайки, че при тях не е прието 
да честват никого, понеже новгородци сами са господа-
ри на себе си. 
За начало Иван ІІІ обложил новгородци с данък, три 

пъти превишаващ изискването на монголо-татарите. 
Прилагайки любимата „азиатска хитрост”, успял с по-
мощта на подкуп и тайни шпиони, доносници, предате-
ли и издайници да разцепи гражданите на две партии. 
После, в май 1471 г. той се отправил с две дружини 
срещу Новгород и на 13 юни напълно разбил обедине-
ните войски на новгородците. В резултат Новгород бил 
покорен и насилствено присъединен към московската 
метрополия, след което последвали масови екзекуции, 
изтезания и погроми. След това победеният град бил 
обложен с прекомерни данъци, имащи за цел оконча-
телно да разстроят неговото благосъстояние. С това, 
обаче, страданията на новгородци не свършили. През 
октомври 1477 г. последвала нова наказателна експеди-
ция срещу Новгород. Сега от града бил извозен главни-
ят символ на неговата свобода – знаменитата камбана, с 
която всеки гражданин можел по всяко време да свика 
вечето. Именно символа на свободата те екзекутирали 
символично – изтръгнали езика на камбаната. Впос-
ледствие такива наказателни набези, по своята жесто-
кост почти не отличаващи се от монголо-татарските, са 
били повтаряни редовно: от 1480 до 1495 г. – общо пет 
пъти! Така че накрая Новгород окончателно изгубил 
предишното икономическо и политическо значение и 
завинаги се разделил със свободата и независимостта. 
Абсолютисткият деспотизъм на Москва се разпростра-
нил върху по-голямата част от руската територия. 
Това, което не е успял да извърши Иван ІІІ, го до-

вършил неговият син Василий ІІІ (1479–1533), който с 
хитрост и насилие присъединил към Москва между 
1510 и 1521 г. последните, съхранили частична автоно-
мия княжества: Псковското, Смоленското и Рязянското. 
Сега вече всичките руски земи били подчинени на 

Великото московско княжество, а Киев бил завладян в 
1362 г. от католическа Литва, от която през 1569 г. той 



Наука за Духа − Антропософия 
Духовните извори на Източна Европа и бъдещите Мистерии на Светия Граал 

__________________________________________________________________________________________________ 
 
 

  
112 

преминал към Полша. Неговото повторно присъединя-
ване към Русия станало едва в 1654 г. По такъв начин 
цялото необикновено многообразие от социални форми 
и структури, в което в продължение на столетия се е 
проявявала „единната” Сетивна душа на източните сла-
вяни и от което тя се е нуждаела за своето здраво раз-
витие, е било окончателно и безвъзвратно разрушено. 
Подобно на своя предшественик, Василий ІІІ решавал 

всички въпроси за управлението на страната еднолич-
но, а на всеки опит на болярите да изкажат несъгласие с 
неговото мнение, като правило, отговарял: „Мълчи, 
робе!”, а след тези думи обикновено следвали изтеза-
ния и екзекуции. Със заплахи и пряк терор той за крат-
ко време постигнал пълна покорност от цялата висша 
йерархия на Църквата – от деветимата руски митропо-
лити светската власт отстранила от длъжност седем. 
„На теб, о повелителю, е дадена властта да управляваш, 
както Бог те вразумява. Нашият дълг е да се молим за 
царя, да го съветваме не подобава” – такова е било след 
извършената „чистка” общото мнение на всички запа-
зили своите длъжности висши църковни чинове, които 
в крайна сметка са паднали до ролята само на все по-
пасивни съучастници в произвола и злодеянията на 
монарха и неговите помагачи и съобщници. „По своята 
природа царят е подобен на всички хора, а по своята 
власт той е подобен на Всевишния Бог” (н)415 – е казвал 
за Василий ІІІ, например, главата на Волоколамския 
манастир – един от най-влиятелните и богати манасти-
ри в Рус. Сега за пълното луциферизиране на Сетивната 
душа портата е била широко отворена416. 
За последното не се наложило дълго да се чака. Иван 

ІV, наречен „Грозни”417 (1530–1584), е станал най-
яркият представител на напълно луциферизираната 
Сетивна душа, носител на най-силния луциферичен 
импулс в руската история. 

 
Още от най-ранно детство в характера на бъдещия 

наследник на руския престол са се проявявали силни 
садистични наклонности. Даже детските игри не са 
минавали без гаври, издевателства и злобни подигравки 
над хората и мъчително умъртвяване на животни. На 
трийсетгодишна възраст той е извършил първото 
убийство: по негова заповед княз Андрей Шуйски е бил 
хвърлен да бъде разкъсан от ловджийски кучета, при 
това пред очите на младия властелин. 
Жаждата за власт се е пробудила в него също нео-

бикновено рано. На шестнайсет години, събрал всички 
боляри и митрополити, Иван им обявил своето решение 
да се възкачи на трона и в качеството си на едноличен 
управник на цялата руска земя да приеме титлата цар. 
На 16 януари 1547 г. в Москва се състояло официално-
то коронясване на младия цар, съпровождащо се с цър-
ковно помазване418. Оттогава руският цар е висш пома-

                                                 
415 V. Gitermann. Geschichte Russlands. Bd. І. Frankfurt am Main 1965. 
 
416 По-късно Ф. М. Достоевски подробно е охарактеризирал същ-
ността на такава „луциферизирана Сетивна душа” и я е нарекъл „ка-
рамазовщина” (виж също GA174a, 20.ІІІ.1916). 
 
417 Бел. пр.: Жесток, свиреп, суров, плашещ, внушаващ страх и ужас. 
 
418 Бел. пр.: Помазване=древен църковен обред, съхранен и в христи-

заник Божи, осветен от Църквата глава не само на свет-
ската, но и на духовната власт. Неговата пълна титла е 
звучала така: „С Божията милост цар и самодържец на 
цяла Рус”. Онова, което е било правомерно в Древен 
Египет, в Третата следатлантска епоха, когато фараонът 
едновременно е бил и висш мирски управник, и върхо-
вен жрец – сега в напълно декадентска419 и чисто луци-
ферична форма се появява на Изток в Европа в начало-
то на Петата културна епоха, в ХVІ следхристиянско 
столетие! 
Притежавайки необикновен ум и усърдно изучавайки 

историческите и религиозните книги, Иван Грозни е 
съумял впоследствие да намери и теоретично обосно-
ваване на своите прекомерни претенции и жестокост. 
Според неговите представи, Москва била „третият 
Рим”, царят – наместникът на Бога на Земята, неговата 
воля – волята на Всевишния, а онзи, който по някакъв 
начин се е противопоставял, се е противил на първона-
чално установения божествен порядък. Себе си Иван 
Грозни считал пряк наследник на римските императо-
ри, потомък на самия цезар Август. 
Скоро след коронацията младият цар се оженил за 

болярската дъщеря Анастасия Романова420, към която – 
единствена от неговите осем официални съпруги – той 
отначало е изпитвал истинска сърдечна привързаност. 
До самата си смърт в 1560 г. тя е представяла в най-
близкото обкръжение на царя християнският елемент и 
е била фактически единственият човек, който е можел 
макар и малко да препятства все по-ускоряващия се 
процес на демонизиране на царя. 
В петдесетте години на ХVІ в. Иван ІV е предприел 

редица военни походи на югоизток и е завоювал две 
татарски ханства в долното течение на Волга – Казанс-
кото (1552) и Астраханското (1556). Така за пръв път 
към исконно славянската територия на Рус са били 
присъединени нови земи, които исторически никога не 
са й принадлежали. В резултат стотици хиляди татари 
били насилствено включени в състава на населението 
на Московската държава, усилвайки по този начин и 
без това доста голямото влияние на „вътрешното монголс-
тво”, особено в управляващите кръгове на Русия.  
Английският посланик в Москва Д. Флетчър е писал 

в 1591 г.: „При тях [руснаците] начинът на управление 
е турски [т.е. азиатски], на който те се стремят да под-
ражават... а властта на държавата им е напълно тира-
нична”421. Тази тиранична власт на държавата преди 
всичко се е въплъщавала в личността на самия цар, 
демоничните сили на душата на когото след победата 
над татарите и смъртта на неговата първа съпруга 
окончателно са се освободили и изскубнали навън. 
Негова неотложна и най-важна задача е станало уни-

                                                                                  
янската Църква, състоящ се в намазване челото на владетеля с осве-
тено масло (миро) при коронясването в знак, че е предопределен да 
управлява и в знак на предаване на благодат (изобилие от блага за 
човека), благословия (молитвени слова с пожелание за благополучие, 
щастие, успех) и признателност. 
 
419 Бел. пр.: Décadence (фр.)=декаданс, упадък, културен регрес. 
 
420 Нейният баща, Роман, е бил прадядо на първия цар на основаната 
в 1613 г. нова царска династия на Романовите. 
 
421 V. Gitermann. Geschichte Russlands. Bd. І. Frankfurt am Main 1965. 
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щожението на целия слой висша болярска аристокра-
ция, още съхранила привичките и традициите на по-
свободното и независимо от централната власт управ-
ление на страната. Там, където неговите предшестве-
ници са се решавали на убийство само на отделни лица, 
подозирани в недостатъчна лоялност към централната 
власт, новият цар е повел глобална политика на масов 
терор, насочен към изкореняване на цялото московско 
болярство, т.е. на болшинството от най-образованите и 
мислещи хора на онова време. За най-добро и най-
бързо постигане на тази цел Иван Грозни в 1565 г. е 
създал нова политическа организация – така наречената 
„опричнина”422, първоначално за своя лична охрана, но 
скоро преобразувана от него във всесилна тоталитарно-
терористична организация. Скоро след това цялата 
социална структура на Московската държава вече е 
била променена, а нейната територия разделена на две 
части: по-голямата (Центърът и Североизтокът) е била 
дадена в пълно лично разпореждане на царя и оприч-
нината, другата, значително по-малката (Югозападът), 
е била управлявана, както и преди, от болярската ду-
ма423. При това, ако опричниците просто ограбвали 
принадлежащата на царя част от страната, то от другата 
нейна част, от така наричаната „земщина”, били съби-
рани за издържане на опричнината толкова високи да-
                                                 
422 Бел. пр.: Опричнина=1. В Древна Рус – земен дял от царските 
имоти, отдаван за пожизнено ползване на вдовицата на княз; 2. При 
царуването на Иван ІV – част от територията на държавата, отделена 
за непосредствено управление от царя и служеща му за опора в бор-
бата с едрото болярство. Едрите феодални владения са били отнемани 
за опричнина; 2. Режимът в този период; 3. Военно-полицейските 
сили на този режим. „Като специален полицейски отряд, опричнината 
е получила специален мундир” (Ключевски); 4. Опричници. 
 Опричник=1. Служещ дворянин или военнослужещ във войските 
на опричнината при царуването на Иван ІV. „С помощта на опрични-
ците Иван ІV окончателно е сломил едрите боляри-вотчинници и е 
укрепил единната власт на царя... Ние сме царски хора, опричници! А 
вие сте земщина! На нас – да ви грабим и одираме, на вас – да търпи-
те и да ни се кланяте” (А. К. Толстой). „Опозори нашето честно се-
мейство злият царски опричник, Кирибеевич” (Лермонтов); 2. Угне-
тител на народа; (презрително) верен съмишленик и съобщник на 
враговете на народа. 
 Земщина=1. Гражданско, цивилно население, постоянни жители, 
еснафи; 2. Отделената от Иван ІV във владение на болярството част 
от територията на Московската държава, със специално управление, в 
противоположност на опричнината. 
 Земство (до 1917 г.)=1. Система от учреждения на местното само-
управление в Русия с дворянско-буржоазен съсловен състав; 2. От-
делно такова учреждение, орган за самоуправление в губернията или 
уезда. 
 Земски=1. (Остаряло) прилагателно към страна, държава. Напри-
мер: Земско опълчение, Земски събор (събрание на съсловните предс-
тавители в Древна Русия); 2. Прилагателно към земство. Например: 
Земски събрания, Земска управа, Земска агрономия; намиращият се 
на служба в земството или административно свързан със земството; 
3. Прилагателно към земщина. Например: Земски хора; 4. Земски 
началник – название на длъжностно лице, обединяващо в своите ръце 
административната и съдебната власт върху местното селячество; 
Земски съд – полицейско-следствен и съдебен орган на уездното 
управление; Земски съюз – политическа организация на либералните 
земски деятели с буржоазно-демократична програма. 
 
423 Бел пр.: Дума=парламентът в царска Русия. 
 Понастоящем, според актуалната Конституция от 12 декември 
1993 г., Русия, или Руската Федерация, има републиканска форма на 
управление. Държавната власт в Русия се осъществява от Президент, 
Федерално Събрание, или Парламент (състоящ се от две палати: 
Съвет на Федерацията и Държавна Дума), Правителство и Съд. Дър-
жавната власт се осъществява на основата на разделени и самостоя-
телни законодателна, изпълнителна и съдебна власт. 

нъци, че след кратко време тези земи се оказвали на 
границата на пълна икономическа катастрофа. Прила-
ганите за насилствено събиране на данъците масови 
изтезания и екзекуции само ускорявали този процес. 
На всичко отгоре през 1575 г. Иван Грозни, за да 

сломи окончателно съпротивата на болярите в „земщи-
ната”, е поставил начело на земщината преминалия на 
руска служба татарски хан Симеон Бекбулатов и сякаш 
за гавра и злобна подигравка му присвоил титлата „ве-
лик княз на цяла Рус”. 
Болшинството от опричнината се е състояло от хора 

от средното и низшето съсловие, полагащи при встъп-
ването клетва за сляпо послушание и подчинение на 
царската воля. Отначало опричниците са били около 
хиляда, но скоро техният брой вече превишил десет 
хиляди, а масовите убийства, разбойничеството и гра-
бежите, екзекуциите и изтезанията с нищо не се разли-
чавали от татаро-монголските набези в Рус в пред-
ходните столетия. Облечени в черно, с привързани към 
седлото за главата мъртво куче и метла – символи на 
дива, свирепа и жестока злоба и безчовечно унищожа-
ване на всички непокорни на царската воля, опрични-
ците съвсем скоро са утвърдили в цялата страна безгра-
ничен терор, при това в мащаби, повлекли след себе си 
бързо и катастрофално разрушаване на целия стопански 
и културен живот. В резултат Московската държава от 
втората половина на ХVІ в. в кратък срок напълно зап-
риличала на Рус от времената на монголо-татарското 
нашествие. Така след триста години на Изток в Европа 
се повторила трагедията от ХІІІ в., но този път породе-
на не от външен враг, а от достигналата безгранична 
власт и завладяна от луциферичните сили Сетивна ду-
ша. 
Вече все по-рядко и по-рядко се е пробуждало в Иван 

Грозни смътното възпоминание за изначалните христи-
янски сили, заложени в душата на всеки източен славя-
нин. Тяхното пробуждане, обаче, е пораждало у него 
само не по-малко страшни пристъпи на покаяние, в 
които последните остатъци от религиозност почти не е 
можело да бъдат отличени от откровеното и явно бого-
хулство. През време на такива „оргии на разкаяние” 
царят заповядвал да се съставят безкрайни списъци на 
измъчените до смърт и убити по негова заповед и пре-
карвал по няколко нощи в необуздани и яростни мо-
литви на покаяние. Само един списък на знаменития 
Кирило-Белозерски манастир съдържа имената на по-
вече от три хиляди невинни жертви, при това в списъ-
ците, като правило, е било вписвано само името на гла-
вата на рода и много рядко е било вписвано „с жената, 
децата и цялото домочадие”, макар в болшинството 
случаи Иван да е унищожавал напълно целия род. 
Всичките тези периоди на „покаяние” неизменно са 

завършвали с пламване на още по-голяма жестокост, с 
още по-ужасни масови екзекуции и изтезания, като в 
периода на краткото затишие демонът, завладял душата 
на Иван, насъбирал нови сили и после пак се изскубвал 
навън. Московският митрополит Филип, единственият 
човек, осмелил се в църквата, пред целия народ, да осъ-
ди действието на царя, е бил хвърлен в тъмница и там 
удушен по личната заповед на Иван. Екзекутирани би-
ли също много родственици на царя и неговите съпру-
ги. 



Наука за Духа − Антропософия 
Духовните извори на Източна Европа и бъдещите Мистерии на Светия Граал 

__________________________________________________________________________________________________ 
 
 

  
114 

В 1570 г. Иван Грозни, по примера на своите праро-
дители, предприема първия наказателен поход срещу 
Новгород, свободолюбивите традиции на който са се 
оказали толкова жизнеспособни, а икономическата 
система толкова прогресивна, че за някакви си седем-
десет и пет години, независимо от огромните данъци, 
наложени му от Москва, той отново станал цветущ град 
и главна порта на Рус в Западна Европа. Вече дори от 
това Иван Грозни изпадал в бяс. Поради това походът в 
Новгород бил особено жесток. Всички градове и села 
от Москва до езерото Илмен, включително богатата 
Тверска област, са били опожарени и разрушени, а тех-
ните жители поголовно унищожавани. В самия Новго-
род, според Псковския летопис, са били умъртвени 
повече от шейсет хиляди човека – в това число старци, 
жени и деца – т.е. около осемдесет процента от цялото 
население. Труповете били толкова много, че заприщи-
ли изтичащата от езерото река Волхов и разрушения и 
изгорен град е връхлетян от наводнение. След тази 
кървава касапница най-свободният град на Рус завина-
ги изгубил своето значение за по-нататъшната руска и 
европейска история. Чудовищната акция на Иван Гроз-
ни може да се сравни само с най-ужасните деяния в Рус 
на татаро-монголите. 
От окултна гледна точка именно в демоничното на-

чало, проявило се в татаро-монголските завоевания, 
трябва да се търсят причините за изключителните, ня-
мащи равни на себе си безсмислени жестокости. От 
преписката на Иван Грозни с избягалия от разправа в 
Литва княз Курбски следва, че един от основните моти-
ви, подбуждащи царя безпричинно да измъчва и убива 
десетки хиляди невинни хора, е било неговото непоко-
лебимо убеждение, че главното задължение на управ-
ника като Земен изпълнител на висшата божествена 
воля се е състояло в причиняването на колкото може 
по-големи страдания на своите поданици, при това не 
само на най-близкото обкръжение, но и на целия народ. 
В този дух той е писал на Курбски: „Ако ти си праведен 
и благочестив, защо не пожела от мен, опърничавия 
властелин, да пострадаш и да заслужиш венеца на веч-
ния живот?”424. 
Като навлизаме в смисъла и вътрешния дух на тези 

думи, може да стигнем до заключението, че те произли-
зат от същия този демоничен импулс, от който някога 
са били завладени Чингис хан и неговият внук Батий, 
пред които в резултат на тяхното луциферично Посве-
щение е била поставена задачата със страх, масови  
 

                                                 
424 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. М. 1981, с. 124. 

убийства и надминаващи всяко човешко въображение 
жестокости да вселят в християнските народи усещане-
то за настъпващия край на света425. 
Завършвайки кратката характеристика на царуването 

на Иван Грозни е необходимо да поставим един важен 
въпрос: а какво е било отношението на обикновения 
народ, на стотиците хиляди селяни, занаятчии и роби 
(крепостни селяни, слуги, ратаи), представляващи в 
онова време основното население на Рус – т.е. на онези, 
които са носили на плещите си цялото бреме и катаст-
рофалните последствия на човеконенавистната полити-
ка на царя426 – към главното зло, към откровено луци-
феричния импулс, действащ чрез Сетивната душа на 
самия управник и неговото най-близко обкръжение? И 
тук в руската история се разкрива нещо много удиви-
телно. Обикновеният народ, носител на „духа на Граала”, 
ръководещ се в своя собствен живот преди всичко от 
принципите на съвестта, състраданието, търпението и 
жертвоготовността, е започнал постепенно да напуска 
централните и най-населените райони на Рус. Така във 
втората половина на ХVІ в. е възникнало масово миг-
рационно движение от центъра на страната към нейни-
те покрайнини (главно в южните и югоизточните райо-
ни, а също и на север). Населението на цели села вне-
запно е напускало заеманите дълго време и приспосо-
бени към живот места, изоставяло цялото имущество и 
заминавало далеч от Москва. В резултат на това към 
края на 70-те години много области, главно около сто-
лицата, напълно обезлюдели и запустели. Започнало 
ново запустяване на Централна Рус. 
Това миграционно движение на обикновения народ 

далеч от завладения от демонични сили център от сим-
птоматична гледна точка има за познанието на истинс-
ките подоснови на руската история от ХVІ в. много по-
голямо значение, отколкото обикновено му се придава 
от външната, академична историческа наука. В него с 
цялата сила, определеност и яснота се е проявил дълбо-
ко скритият душевен процес, който не е бил нищо дру-
го, освен отговорът на „духа на Граала” в източнославян-
ската душа на първото голямо изкушение, сполетяло 
руския народ – изкушението на луциферизираната 
Сетивна душа. Не с външна съпротива на злото, не с 
въоръжена борба го е посрещнал народът, а с безмълв-
но напускане на заеманите в продължение на дълго 
време земи. Народът е принесъл тази жертва в името 
на съхранението на верността към истинския „духа на 
Граала” в своята душа. 

                                                 
425 За окултните подоснови на татаро-монголското нашествие виж 
Глава 12. В този смисъл е показателна изработената две години след 
смъртта на Иван Грозни дървена гравюра, изобразяваща царя на кон, 
държащ в ръцете си копие с набучена на него отсечена човешка 
глава, а около него – безбройни сцени на измъчване до смърт и екзе-
кутиране на хора. Ако не е руското облекло на царя, то измъчващите 
напълно може да бъдат взети за монголо-татари. (Гравюрата е 
публикувана в: L. Sievers. Deutsche und Russen. Tausend Jahre ge-
meinsamer Geschichte. Hamburg 1980). 
 
426 Доколко тези последствия са били катастрофални, се е разкрило 
скоро след смъртта на Иван Грозни в така наричаното Смутно време, 
донесло всеобщ социален хаос, полска интервенция и небивал още в 
Рус глад (само в Москва през 1604 г. са умрели от глад почти половин 
милион души). 



 
 

 

 

Глава 16 

В. За симптоматиката на историята на възникване на Руската 
империя 

 

През 1584 г. след смъртта на Иван ІV за цар е бил из-
бран неговият втори син, Фьодор. По-големият син е 
бил собственоръчно убит от Грозни две години по-
рано. Съветник, а скоро след това и таен управител на 
цялата страна при слабохарактерния и богобоязлив нов 
цар, е станал неговият шурей, боляринът Борис Году-
нов, принадлежащ към древен татарски род427 и в епо-
хата на опричнината направил блестяща държавна ка-
риера. Оженвайки младия цар за своята сестра, а за себе 
си вземайки за съпруга дъщерята на Малюта Сукратов 
– един от най-страшните хора на онази епоха, глава на 
тайната полиция и главен палач при Иван Грозни, вто-
ри след царя човек в държавата – Борис Годунов е съз-
дал всички условия за своето бързо издигане към вър-
ховете на властта. 
Достигнал тези върхове, той преди всичко е побързал 

да установи в Рус независимо патриаршество (1589), за 
да укрепи с това още по-силно своята власт и да огради 
Рус от духовно и политическо влияние отвън. При това 
Борис настоял за избирането за първи руски патриарх 
на неговото протеже Йов, когото преди това вече бил 
направил московски митрополит. Освен значителното 
усилване на собствената власт, Борис Годунов си е 
поставял за цел да се противодейства на все по-
нарастващото римокатолическо влияние, което започ-
нало да прониква в страната в резултат на сключената 
сто и петдесет години по-рано така наречена Флорен-
тинска уния428. 

                                                 
427 Татарските прародители на Годунов още в ХІV в. са се преселили 
в Рус и са постъпили на служба при великия московски княз. 
 
428 Според унията, сключена във Флоренция през 1439 г., византийс-
кият император Йоан VІІІ Палеолог е признавал „филиокве” (filioque) 
и висшия авторитет на папата като „наместник на Христос” на Земя-
та, т.е. като глава не само на западната, но и на източната Църква. 
Унията, подписана от византийския император по чисто политически 
съображения (той се надявал да получи военна помощ в борбата с 
турците), е била решително отхвърлена както от самото население на 
Константинопол, така и от Руската православна църква (виж R. Rie-
meck. Glaube, Dogma, Macht: Geschichte der Konzilien. Stuttgart 1985). 
По-нататък поради участие в сключването на Флорентинската уния 
руснаците са детронирали назначения от Византия митрополит Иси-
дор, поставяйки с това край на духовната зависимост от Константи-
нопол и отстранявайки основното препятствие за провъзгласяване на 
Москва за „трети Рим”. 
Опити да се обърне Рус в католицизъм са предприемани от Рим и по-
късно. Така, например, два пъти, в 1581 и в 1582 г., в двора на Иван 
Грозни с тази цел е бил изпращан йезуитът Антонио Посевино, който 
е бил също посредник при сключването на мир между Русия и Полша 
(подписан през януари 1582 г.). В „тайната инструкция” от 27.ІІІ.1581 

                                                                                  
г. кардинал ди Комо, секретар на папа Григорий ХІІІ, така е опреде-
лил целта на неговото пътуване в Москва: „Посевино трябва да обяс-
ни на великия княз [царя], колко необходимо е обединението в духа 
на всички християнски крале, изповядването от тях на римокатоли-
ческата религия и признаването на папата за висш глава и пастир, 
назначен от самия Христос. Той ще получи със себе си преведения на 
гръцки език екземпляр на устава на Флорентинския събор, за да 
докаже с него на великия княз, че папата не иска от него нищо ново. 
По-нататък той трябва да осведоми великия княз относно това, че, 
освен спасението на своята душа и постигане на Небесното царство, 
от Римската църква, тази благочестива и любвеобилна майка, той 
може също да очаква съществено увеличаване на своята Земна власт. 
По-нататък: че позорно и неприлично е за толкова бележит княз да 
признава константинополския митрополит, самият който е само 
неправ пастир и роб на турците, когато много по-голяма слава за него 
би било заедно с другите християнски князе да признае истинския 
наместник на Христос”. След това в „инструкцията” е следвало: „А 
ако руските духовни лица заради собствената си изгода или поради 
други причини пожелаят да се възпротивят на неговите [на Посевино] 
усилия, то той трябва по какъвто и да е начин да спечели тяхното 
разположение; а ако това не му се удаде, то тогава той да използва 
всички средства, за да навреди и урони престижа на великия княз 
[царя] в техните очи”. Измамата, ласкателството и клеветата цинично 
са наричани в този документ „дело Божие”, „комуто съпътства по-
мощта... на Светия Дух” (F. von Adelung. Kritisch-literarische Übersicht 
der Reisenden in Russland bis 1700, deren Berichte bekannt sind. Bd. І. St. 
Petersburg/Leipzig 1846). 
В Москва обаче мисията на Посевино напълно се провалила. Иван 

Грозни отначало поискал от него три открити диспута с православни-
те богослови, при това при личното присъствие на царя, на които 
всички опити на йезуита да постигне признаване на основните поло-
жения на Флорентинската уния са били по най-категоричен начин 
отхвърлени. Нещо повече, тези диспути едва не коствали живота на 
Посевино. Единствената отстъпка, която той все пак успял да постиг-
не, се е състояла в полученото разрешение от царя за католическите 
свещеници, естествено включвайки и йезуитите, да съпровождат 
отправящите се за Русия италиански търговци (R. Riemeck. Moskau 
und der Vatikan. Basel 1978). По такъв начин е била съхранена въз-
можността и по-нататък да посещават Русия. След седеммесечно 
пребиваване в Москва (двамата негови спътника са се задържали там 
още пет месеца) Посевино в качеството си на папски нунций е зами-
нал за Варшава (1583), а после с неголеми прекъсвания още четири 
години е бил в областите, непосредствено граничещи със западните 
граници на Русия (в Полша, Литва и др.), и едва в 1587 г. окончателно 
се завърнал в Италия, където след известно време се заселил във 
Венеция, имаща в онова време особено интензивни търговски връзки 
с Москва. Резултат от това пребиваване е било публикуването от него 
още в 1605 г. – т.е. в годината на възкачване на Лъжедимитрий на 
московския трон – на книга, подробно описваща както новия цар, 
така и всички предхождащи неговото възцаряване събития, предста-
вени, естествено, от гледна точка на римокатолическите интереси. И 
макар на самата книга да е фигурирало само името на издателя – 
Барецо Бароци, който никога не е бил в Русия – тайната на нейното 
истинско авторство е била бързо разкрита (F. von Adelung. Kritisch-
literarische Übersicht der Reisenden in Russland bis 1700, deren Berichte 
bekannt sind. Bd. І, ІІ. St. Petersburg/Leipzig 1846). 
Освен Посевино, в написването на книгата е участвал още йезуи-
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тът А. Лавицки, лично съпровождащ Лъжедимитрий в Москва, както 
това е посочил литературоведът и признат познавач на описваните 
събития С. Чампи. {Себастиян Чампи (1769–1847) – католически 
свещеник и професор по литература в Пиза. От 1818 до 1822 г. е 
преподавал във Варшава. Приведените сведения се съдържат в него-
вата книга „Критична библиография на старата кореспонденция 
между Италия и Русия...”, издадена на италиански език във Флорен-
ция през 1834–1842 г.}. Ф. фон Аделунг във връзка с това отбелязва: 
„Чампи, между впрочем, вярва в това, че и Андрей Лавицки е вземал 
съществено участие в написването на тази книга, понеже на едно 
място той даже споменава името на този йезуит като неин автор”. 
За постоянната връзка, съществуваща между А. Лавицки и нами-

ращия се във Венеция Посевино, свидетелства този удивителен факт, 
че съставеният на латински и изпратен първи от Москва на йезуитс-
кия патер-провинциалист {руският термин „провинциал” съответства 
на българския „провинциалист” с две значения: 1. роден в или жител 
на провинция; 2. (пренебрежително) наивно-простоват човек. Бел. 
пр.} във Варшава подробен отчет за влизането в столицата и корона-
цията на Лъжедимитрий (лятото на 1605 г.) още в следващата година 
е бил поместен в книга, издадена във Венеция в превод на италиански 
език пак при същия Барецо Бароци (F. von Adelung. Kritisch-
literarische Übersicht der Reisenden in Russland bis 1700, deren Berichte 
bekannt sind. Bd. ІІ. St. Petersburg/Leipzig 1846). Освен това, известни 
са писма на Посевино от Венеция лично до Лъжедимитрий в Москва, 
в едно от които той по странен начин три пъти нарича последния не 
син, а внук (!) на Иван Грозни (P. L. Barbour. Dimitrij. Dornach 1985). 
Всичко това свидетелства не само за най-тясна връзка между два-

мата йезуити, но и за това, че цялата авантюра с Лъжедимитрий 
планомерно вече е била подготвяна от определени кръгове на Общес-
твото на Исус {т.е. от Йезуитския католически орден, основан през 
1534 г. от Игнаций Лойола (1491–1556), служещ на Римокатоличес-
ката църква. Бел. пр.} от началото на 90-те години, а, може би, и от 
по-рано. Споменатата книга е озаглавена: „Съобщение за тържестве-
но обявеното и явяващо се почти чудо завоюване на бащиното нас-
ледство, извършено от негово височество младия Деметриус, велик 
московски херцог в годината 1605 благодарение на неговото коро-
нясване, а също за това, какво той е извършил след неговото короняс-
ване в края на юли и до днес. Събрание на най-правдиви свидетелст-
ва, събрани от Барецо Бароци. Издадени от Барецо Бароци в 1605 
година”. А Фридрих фон Аделунг, опирайки се на някои документи, 
намерени от него в императорския архив в Павловск, отбелязва: 
„Наименованието на книгата вече показва в какъв дух тя е написана. 
Смята се, че отец Антонио Посевино е бил неин основен автор или 
най-малкото автор на първата глава, и това е още по-вероятно, защо-
то хитрият йезуит е знаел много точно за описаните тук събития и 
най-вероятно още през времето на първото посещение в Рус [в 1581 
г.] съществено е съдействал за тяхното възникване”. 
Особено значение в разглежданата връзка има учредяването от Бо-

рис Годунов от несъмнени политически съображения на независима 
руска патриаршия, самият факт на съществуването на която е изк-
лючвал всяка по-нататъшна възможност за Ватикана да постигне 
своите цели чрез „открити” преговори и външна агитация. Оттогава 
Ватиканът е трябвало да промени своите методи. Сключването на 
Брестката уния и особено внезапното появяване на историческата 
сцена на първия Лъжедимитрий и втория Лъжедимитрий (1604–1608) 
са най-значимите примери за „новата” политика на Ватикана в Из-
точна Европа. За съществуването от самото начало на връзка между 
подготовката и сключването на Брестката уния и последвалото поя-
вяване на Лъжедимитрий свидетелства такъв факт: сандомирският 
войвода Юри Мнишек (баща на бъдещата съпруга на самозванеца), в 
обкръжението на който йезуитите са подготвяли Лъжедимитрий за 
неговата бъдеща роля, е бил в пряко родство с епископ Мациевски. 
Последният малко преди това е бил произведен от папата в кардинал 
за неговите заслуги в подготовката и сключването на Брестката уния. 
А той заедно с папския нунций в полския двор, епископ Клаудио 
Рангони, е бил след това посредник между обкръжаващите самозва-
неца йезуити и папа Павел V. Затова в отговор на известието за пър-
вото публично появяване на Лъжедимитрий папата е написал на 
Мациевски: „Ти правиш за нас много желано нещо” (R. Riemeck. 
Moskau und der Vatikan. Basel 1978). 
Така предварително и последователно разработеният от йезуитите 

и одобрен от Ватикана модел на „униатска църква” отначало е бил 
изпробван на територията на Реч Посполита {полско-литовската 
държава, включваща в себе си също съвременните Украйна и Бела-
рус. Бел. пр.}, след което с помощта на Лъжедимитрий и с подкрепата 
на папската войска е бил предприет опит за нейното насилствено 

По-късно, вече след смъртта на Фьодор, Йов се отп-
латил на Годунов с не по-малка услуга. Заедно със сес-
трата на Годунов – сега вдовстваща царица – той успя-
ва да постигне избиране от болярите и народа на Году-
нов за цар. Така за пръв път в руската история цар на 
Рус е станал човек с татарски произход. 
От симптоматична гледна точка Борис Годунов в ре-

дицата вече разгледани от нас руски управници заслу-
жава специално внимание. Може с пълно право да се 
твърди, че Борис е бил човек с напълно нови душевни 
заложби и способности и първият действително поли-
тически мислещ държавен деятел в Рус. Годунов е 
осъществявал държавните мероприятия и реформи, 
ръководейки се не от смътен великодържавен инстинкт, 
размесен с необуздани страсти и див произвол, както 
мнозинството негови предшественици, а – наистина в 
напълно макиавелски дух – с точна политическа смет-
ка, с помощта на дълбоко обмислена политическа инт-
рига. Притежавайки необикновен ум и изключителни 
дипломатични способности, които биха направили чест 
на всеки европейски управник от онова време, той за 
пръв път е предприел опит да превърне Руската държа-
ва в пълноправна европейска държава. 
Не умеейки нито да чете, нито да пише, само дикту-

вайки своите многобройни послания, той успял в най-
кратък срок да установи връзка почти с всички главни 
владетели на Европа. Сам почти без образование, той е 
искал да създаде в Москва първия руски университет 
(този проект е възпрепятстван от Църквата), основал е 
нови училища, достъпни фактически за всички съсло-
вия, и за пръв път е започнал да дава на юноши от арис-
тократични семейства стипендии за обучение в 
чужбина (главно в Германия). Всичките тези нововъве-
дения, а също опитите да изведе Русия на брега на Бал-
тийско море, силно напомнят последвалите след столе-
тие реформи и стремежи на Петър І. 
Както по-късно Петър, Борис Годунов е бил отворен 

за всички западни влияния и изпълнен с горещ интерес 
към най-новите тамошни достижения. На своя син 
Фьодор, наследник на престола, той се е постарал да 
даде блестящо за онова време образование, при това 
напълно в западен дух. За него Борис е извиквал от 
чужбина най-добрите чуждестранни учители, обучава-
щи момчето на много езици, на философия и естестве-
ни науки429. На своя син, като на бъдещ „идеален” уп-
равник на Рус, Борис е възлагал най-големи надежди. И 
действително, царският син Фьодор би могъл да стане 
първият руски професионално обучен държавен деятел 
от европейски мащаб, но неговата по-нататъшна съдба 
се е стекла много трагично. В 1605 г., скоро след 
смъртта на Годунов, шестнайсетгодишният монарх, 
процарувал само няколко месеца, предния ден преди 
влизането на Лъжедимитрий в Москва е бил зверски 
убит от враговете на Борис, желаещи по политически 

                                                                                  
внедряване в Рус. 

 
429 За възпитанието на Фьодор Борис се е опитал да покани от Анг-
лия известния математик, астроном и алхимик на онова време Джон 
Ди. Предложението на краля, което е било при изключително изгодни 
условия, обаче е било отклонено от Ди (F. von Adelung. Kritisch-
literarische Übersicht der Reisenden in Russland bis 1700, deren Berichte 
bekannt sind. Bd. І. St. Petersburg/Leipzig 1846). 
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мотиви възкачването на престола на Самозванеца. 
Благодарение на обмислената външна и вътрешна по-

литика Годунов след смъртта на Грозни успява за пове-
че от десетилетие да опази страната от крах, на грани-
цата на който тя е била поставена от управлението на 
Иван. Икономическите и социалните устои на държава-
та са били действително разстроени от безчинствата на 
опричнината и причиненото от тях обезлюдяване и 
запустяване на централните области, а също на почти 
непрекъснатите трийсетгодишни войни на Московската 
държава със съседите. Бил е нужен изключителният 
държавен талант на Годунов, не само за да удържи 
страната от разпадане, а и за кратко време съществено 
да подобри социално-икономическото положение на 
Москва и нейните околности. Даже някои от многоб-
ройните врагове на Годунов сред болярската привиле-
гирована класа са били принудени да признаят опреде-
лени заслуги на неговото управление. 
Но говорейки за Годунов като за първия руски „поли-

тик”, ние не трябва да забравяме, че той е бил такъв не 
в съвременния смисъл на тази дума, а по-скоро в този, в 
който ние можем да говорим за „политическо мислене”, 
да речем, в Древноримската империя. Понеже методите 
на Годунов, особено в неговия необуздан стремеж за 
власт и безжалостна борба със съперниците, малко са 
го отличавали от предшествениците. „Ново” е било 
може би само това, че около 1600 г. Борис е въвел сис-
тема на парични и поземлени насърчения за доноси 
(подобно на това, което е ставало по-късно, по време на 
Френската революция). Последствията от това „ново-
въведение” са били катастрофални и скоро са се излели 
в истинска социална епидемия, при която децата до-
носничели за родителите, съпругите – за съпрузите и 
т.н., така че потоците с кръвта на невинните потекли 
отново. 
Убийството в Углич на осемгодишния царски син 

Димитрий (син на Иван Грозни от последната му съп-
руга), за което Борис Годунов, както изглежда, е дал 
мълчаливото си съгласие, понеже само физическото 
съществуване на единствения законен наследник от 
рода на Рюриковичите е било главното препятствие на 
Борис по пътя към царската корона, веднъж и завинаги 
е подронило неговия авторитет сред народа. 
След първия неуспешен опит за отравяне, наследни-

кът е бил заклан с нож от изпратен с тайна цел убиец на 
15 май 1591 г. Въпреки проведеното след това офици-
ално разследване на нещастния случай и представените 
от комисията, свикана от самия Борис, „неопровержими 
доказателства”, сред обикновения народ тази измислена 
версия не е била приета. Всички са били убедени в то-
ва, че в Углич е било извършено престъпление и не са 
се съмнявали в съучастието в него на Годунов. От този 
момент върху цялото царуване на Годунов сякаш е 
започнала да тежи непреодолима орисия на нижещи се 
един след друг неуспехи почти във всички следващи 
негови начинания. Не само в неговите политически 
неуспехи, но също и в проявилите се с голяма сила 
неплодородни години, пожари и други стихийни бедст-
вия народът е обвинявал Борис, виждайки в тях прояви 
на Божия гняв за убийството на царския син430. Самият 
                                                 
430 В Рус, особено сред обикновения народ, още от самото начало е 

Борис е умрял внезапно (както изглежда, от насилстве-
на смърт) на 13 април 1605 г., точно когато до Москва 
са стигнали първите вести за настъплението към нея на 
полската войска начело с Лъжедимитрий. 
Обобщавайки кратката характеристика на Борис Го-

дунов, можем да кажем: от духовнонаучна гледна точка 
това е бил управник, в който наред с действието на 
Сетивната душа за пръв път в руската история са за-
почнали да се проявяват първите признаци на следва-
щия принцип на човешкото същество – Разсъдъчната 
душа или Душата на чувството. Изцяло в духа на пос-
ледната Годунов се е стремил да възпита и своя син. 
Това, което Петър І е носил в себе си като стихиен им-
пулс от взривна сила, Борис се е стремил да насади в 
сина си чрез планомерно и систематично обучение. 
По такъв начин, фигурата на Борис Годунов е първо-

то свидетелство за това, че Изтокът на Европа към края 
на ХVІ в. е достигнал такава степен на историческо 
развитие, на която проникването в Русия на импулсите 
на Разсъдъчната душа или Душата на чувството е ста-
нало абсолютна духовноисторическа необходимост. 
От тази гледна точка стават по-разбираеми и по-

вътрешните духовни процеси, проявили се в така нари-
чаното Смутно време. Понеже освен външните обстоя-
телства – икономическите и социалните последствия от 
царуването на Иван Грозни – целият този необикновено 
сложен и объркан период в по-дълбок смисъл не е ни-
що друго, освен напрегната, усилена борба на различни 
сили, стремящи се да повлияят на обективно необходи-
мия процес на постепенно проникване в Рус на импулса 
на Разсъдъчната душа или Душата на чувството. 
Разглеждайки от симптоматична гледна точка този 

период от руската история (от момента на смъртта на 
Иван Грозни до възцаряването в Москва на новата ди-
настия на Романовите, т.е. от 1584 до 1613 г.), ние мо-
жем да открием четири силно отличаващи се един от 
друг „вида” Разсъдъчна душа или Душа на чувството и 
съответно четири различни възможности за нейното 
проявяване и развитие в руския народ. 
Първия „вид” Разсъдъчна душа или Душа на чувство-

то ние вече подробно разгледахме в тази глава. Той ни 
                                                                                  
съществувала непоколебима увереност, че Борис е виновен за тегне-
щото върху страната цареубийствено престъпление. В ХІХ в. този, 
може би, най-трагичен епизод от руската история с голяма художест-
вена сила са представили в своите трагедии А. С. Пушкин („Борис 
Годунов”) и А. К. Толстой („Цар Фьодор Иванович”). Всички големи 
руски историци, започвайки от Н. М. Карамзин, са били убедени във 
факта на убийството в Углич на последния царски син от рода на 
Рюриковичите. Същата гледна точка е разработвал и Ф. Шилер в 
незавършената драма „Димитрий”. 
А живеещият в края на ХVІ и началото на ХVІІ в. в Русия швед Петер 
Петрей е писал във своите възпоминания, че лично е разговарял с 
много жители на Углич и Москва, даже с войници, участвали в пог-
ребението на Димитрий, и всичките под клетва са потвърдили пред 
него насилствената смърт на царския син (F. von Adelung. Kritisch-
literarische Übersicht der Reisenden in Russland bis 1700, deren Berichte 
bekannt sind. Bd. ІІ. St. Petersburg/Leipzig 1846). 
Друг свидетел на събитията, пришелецът от Долна Саксония Конрад 
Бусов, лично е разпитвал за това: лекуващия царския син царски 
аптекар; болярина Петър Басманов, добре познаващ царския син от 
най-ранното му детство; по-нататък, бабата-акушерка на вдовстваща-
та царица-майка и тайния полицай на Угличкия дворец, с очите си 
видели тялото на мъртвия Димитрий, лежащо „на това място, където 
той е играл”. И от всички получавал един и същ отговор, потвържда-
ващ личността на убития (Пак там). (Някои свидетелства на очевидци 
са събрани в „История государства Российского” от Карамзин). 
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се представя от историята през Смутното време в лице-
то на Борис Годунов и, главно, в лицето на неговия син 
Фьодор. Ако всичко беше станало така, както това е 
искал и с всички сили се е домогвал да постигне Борис, 
а именно: всички негови начинания след едно-две десе-
тилетия да бъдат продължени и развити по-нататък от 
неговия син, то тогава импулсът на Разсъдъчната душа 
или Душата на чувството би проникнал на Изток в Ев-
ропа в същата чисто западна форма и със също такава 
съкрушаваща всичко по своя път сила, с каквато той 
по-малко от столетие по-късно възниква на историчес-
ката сцена в лицето на Петър І. 
Разликата би се състояла само в това, че последствия-

та за действителното бъдеще на Русия биха били, веро-
ятно, още по-катастрофални. Понеже непосредствено 
след смъртта на Иван Грозни руският народ морално и 
физически е бил още по-малко подготвен за радикални 
реформи, подобни на петровите, отколкото столетие 
по-късно, след продължителното и относително мирно 
управление на двамата царе от новата династия и вече 
започнатия от тях процес на постепенно внедряване на 
импулса на Разсъдъчната душа или Душата на чувство-
то, при това в доста по-смекчена и „русифицирана” 
форма. 
Безусловното съчувствие, което поражда трагичната 

съдба на Фьодор, не трябва, обаче, да закрива от нас 
факта, че ролята, за която Борис е подготвял своя син, в 
онзи момент не би била за благото на истинското раз-
витие на руския народ. 
Вторият „вид” Разсъдъчна душа или Душа на чувст-

вото се появява в Смутното време в лицето на Лъжеди-
митрий. Младият човек с неизвестен произход, намерен 
и възпитан от болярите, врагове на Борис, а после по-
паднал в ръцете на полските йезуити, е бил добре под-
готвен от тях за своята бъдеща „мисия”431. Говорещият 

                                                 
431 За произхода на Лъжедимитрий съществуват две версии, водещи 
началото си от времето на описваните събития. Едната от тях се 
съдържа в книгата на Петер Петрей, пребиваващ в Москва в момента 
на появяването на Самозванеца. Петрей счита за едно и също лице 
Лъжедимитрий и Григорий Отрепиев („Гришка Трепей”), когото 
родителите му настанили в манастир поради неговия злобен и опър-
ничав нрав, откъдето той скоро избягал. По-късно Григорий неочак-
вано се появил в двора на сандомирския войвода Юри Мнишек, 
където е и станала, според Петрей, неговата среща с йезуитите. Са-
мият Петрей я описва така: „Тогава той е бил предаден на дяволите 
[йезуитите], понеже, щом йезуитите го видели им направило силно 
впечатление неговото тяло и пропорциите, а после помислили за 
това, че нали Иван Василиевич е имал син, именуван Димитрий и 
убит преди няколко години, който е бил не чак толкова неприличащ 
на този Гришка. След това йезуитите доверили на войводата своите 
хрумвания и онова, което искали да направят с Гришка, и с помощта 
на войводата започнали да го наставляват” (F. von Adelung. Kritisch-
literarische Übersicht der Reisenden in Russland bis 1700, deren Berichte 
bekannt sind. Bd. ІІ. St. Petersburg/Leipzig 1846). 
По-нататък се казва, как именно йезуитите са внушили на Лъжеди-
митрий мисълта за това, че той е единственият законен наследник на 
руския престол. Те му обещали всякаква помощ, а особено поддър-
жане „със злато, пари, коне и военни амуниции” в предстоящата 
борба с главния враг, Борис Годунов. За тази помощ Лъжедимитрий 
от своя страна им обещал след встъпване на московския трон да 
вземе за съпруга дъщерята на Юри Мнишек, Марина, а също „да 
премахне гръцката религия и да постави на нейно място папството” 
(Пак там). 
Интересно е, че версията за идентичността на Лъжедимитрий с Гри-
горий Отрепиев от самото начало усърдно е била опровергавана от 
йезуитите. Така, придружаващите Лъжедимитрий членове на Общес-
твото на Исус А. Лавицки и Н. Чижовски усилено са разпространява-

руски език с полски акцент, а полски език – с руски 
акцент, нарушил монашеския обет и тайно приел като-
лицизма Лъжедимитрий е бил в същото време напълно 
сведущ в православното учение и в ритуалите на из-
точното богослужение. А планът на йезуитите за него 
се е състоял в следното. 
Основавайки се на мисълта, владееща го наистина с 

хипнотична сила, за това, че той е единственият зако-
нен наследник на руския престол, по чудо избегнал 
гибелта в Углич (в което той в края на краищата искре-
но е повярвал), Лъжедимитрий е трябвало с поддръж-
ката на полската армия да завземе престола на своите 
бащи. После му е предстояло да унищожи рода на Го-
дунови, особено ненавистен на Рим, и под ръководст-
вото на йезуитите официално да въведе в Русия като-
лицизма под формата на така наречената Униатска цър-
ква432, признаваща върховенството на римския първос-
вещеник и всички основни католически догми и въве-
дения, но външно съхраняваща обичаите и богослу-
жебните церемонии на източното направление433. Ако 
                                                                                  
ли слуха за това, че през пролетта на 1605 г. в Путивл до Москва се е 
състояла среща на Димитрий с Гришка Отрепиев, „опасен и на цяла 
Москва известен чародей... който уж пристигнал от Полша със своите 
полски привърженици, за да завладее московския трон” (P. L. 
Barbour. Dimitrij. Dornach 1985). 
Другият свидетел на описваните събития, Конрад Бусов, живял в 
Москва от 1601 до 1613 г., описва произхода на Лъжедимитрий малко 
по-различно. Според неговите думи, някой си „Гриша Алтрепий” е 
бил тайно изпратен от руските боляри, врагове на Борис Годунов, в 
Полша със задачата да намери там подходящ по възраст млад човек, 
приличащ на убития в Углич царски син. Такъв е бил намерен в 
Беларус и той е бил извънбрачният син на полския крал Стефан 
Батори. После „Гриша Алтрепий” е подготвил този юноша за ролята, 
която е трябвало да изиграе, а като потвърждение за неговия „истин-
ски” произход му е предал „вероятно именно за тази цел направения 
златен кръст – копие на онзи, който нещастният царски син при 
Кръщението е получил като подарък от княз И. Ф. Мстиславски, своя 
кръстник, с гравирани на него имената на двамата” (F. von Adelung. 
Kritisch-literarische Übersicht der Reisenden in Russland bis 1700, deren 
Berichte bekannt sind. Bd. ІІ. St. Petersburg/Leipzig 1846). (Историята с 
кръста играе важна роля и в драмата на Ф. Шилер „Димитрий”). 
След това юношата е бил представен на Адам Вишневедски, от кого-
то той после е попаднал в двора на сандомирския войвода (Пак там). 
Вземайки под внимание, че йезуитът Посевино е получил от Иван ІV 
разрешение за влизане в Русия на католически патери, в това число и 
членове на Обществото на Исус, за съпровождане на италиански 
търговци, а също така вземайки под внимание многогодишното пре-
биваване на Посевино във Венеция, става все по-несъмнено и безс-
порно участието на йезуитите в описваните събития. 
Към казаното е необходимо да се добави, че почти всички документи, 
отнасящи се до произхода и подготвянето на Лъжедимитрий за него-
вата „мисия”, по удивителен начин са „изчезнали” от архивите на 
Краков и Рим. 
 
432 Бел. пр.: Обединение на Католическата църква с Православната 
под властта на римския папа. Такова обединение е станало в украин-
ските области на Полша в края на ХVІ в. и съществува и в последно 
време. 
 
433 Така наречената Униатска църква е била основана малко преди 
описваните събития в резултат от сключването на църковния събор в 
Брест на Брестката уния (1596), провъзгласяваща обединяването на 
територията на Реч Посполита на Православната църква с Католичес-
ката. Самата идея на унията, при която източната Църква при съхра-
няване на всички свои богослужебни обреди и обичаи е трябвало да 
признае абсолютния примат {примат=върховенство, главенство, 
първенство, превъзходство. Бел. пр.} на папството, е принадлежала на 
членовете на Обществото на Исус и веднага е била одобрена и подк-
репена от Светия престол в Рим (R. Riemeck. Moskau und der Vatikan. 
Basel 1978). Централна роля в нейното практическо осъществяване е 
играл патерът-провинциалист от йезуитския орден Петер Скарга 
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това беше се осъществило, то Русия впоследствие на-
пълно би попаднала под политическо и главно под ду-
ховно влияние на Рим, резултат от което би било на-
саждане в нея на импулса на Разсъдъчната душа или 
Душата на чувството във форма, изключваща всяко по-
нататъшно развитие на руския народ в посоката на ин-
дивидуализиране, прекъснато от нашествието на тата-
ро-монголите. С други думи, такъв ход на събитията в 
бъдеще не би оставял ни най-малка възможност за пра-
вилно развитие в Рус на Съзнателната душа като ос-
новна предпоставка за индивидуалното и съзнателното 
възприемане  в Шестата културна епоха на принципа на 
Духа-Себе, т.е. за неговото възприемане по християнс-
ки, а не по луциферичен начин. 
Начело на двехилядна полска войска и съпровождан 

от своя изповедник и духовен ръководител, йезуитския 
патер А. Лавицки, Лъжедимитрий на 20 юни 1605 г. 
победоносно влязъл в Москва. Като знак на робска 
преданост към новия управник противниците на Году-
нов изложили пред Самозванеца телата на убитите от 
тях съпруга и син на Борис. А римският папа Павел V, 
получавайки известие за успешното възцаряване на 
Самозванеца на московския престол и вече предвкус-
вайки предстоящото изпълнение на своето желание, 
написал на новия „цар на цяла Рус”: „Ти в своя народ 
всичко можеш, каквото и да пожелаеш, затова заповя-
дай му да признае Христовия наместник! Твоите благо-
честиви мисли ние благославяме с дадения ни апостол-
ски авторитет!”434. 
                                                                                  
(1536–1612), придворен проповедник, а също най-близък съветник и 
изповедник на полския крал Стефан Батори (1533–1586), станал при 
неговия приемник Сигизмунд ІІІ Ваза (1587–1632) „най-могъщият 
човек в Полша” (Пак там). Заедно с епископ Мациевски Скарга е 
успял да преодолее всички трудности по пътя към Бресткия събор, 
който, обаче, постига своята цел едва в резултат на присъствието на 
него на голям брой йезуити и главно благодарение на личната намеса 
на самия Скарга, който е пуснал в ход „цялата сила на своя полити-
чески авторитет като дясна ръка на краля” (Пак там). 
По удивителен начин мнозинството актове, отнасящи се за подписва-
нето на Брестката уния, впоследствие са „изчезнали” от ватиканските 
архиви (Пак там). 
 
434 R. Riemeck. Moskau und der Vatikan. Basel 1978. 
Освен йезуита А. Лавицки, в непосредственото обкръжение на Лъже-
димитрий са били и други йезуити, например Н. Чижовски. След 
своето победоносно влизане в Москва Самозванецът веднага им е 
позволил да учредят в столицата църква на ордена и йезуитска коле-
гия. Известно е също, че в 1605 г., веднага след коронацията, Лъже-
димитрий е изпратил Лавицки при папата в Рим с тайно поръчение 
(F. von Adelung. Kritisch-literarische Übersicht der Reisenden in 
Russland bis 1700, deren Berichte bekannt sind. Bd. ІІ. St. Peters-
burg/Leipzig 1846). От своя страна папата за по-сигурен успех на 
цялото начинание е изпратил в Москва при Лъжедимитрий граф 
Алесандро Рангони, племенник на папския нунций при полския двор 
Клаудио Рангони. Последният е изиграл важна роля за „всеобщото” 
признаване на Лъжедимитрий за „син” на Иван Грозни и единствен 
законен наследник на руския престол. По-късно като благодарност за 
това Лъжедимитрий чрез Лавицки е ходатайствал пред папата за 
издигане на Рангони-старши за кардинал (Пак там). 
Изпълнявайки папския указ, Рангони-младши е пристигнал в Москва 
през септември 1605 г. и е прекарал там три месеца. Отчетите за 
своето пребиваване той е изпратил на папата и на патера-
провинциалист на ордена на йезуитите във Варшава (Пак там). След 
него в Москва на 2 май 1606 г. заедно с Марина Мнишек като предс-
тавител на Рангони-старши е пристигнал йезуитският патер К. Са-
вицки, който още в Полша е изиграл главната роля в обръщането на 
Лъжедимитрий от православната вяра в католическа. При срещата с 
царя той му предал личното писмо на генерала на Обществото на 
Исус испанеца Клаудио Аквавива, а също подаръци от самия папа 

Обаче поведението на самия Лъжедимитрий, негово-
то равнодушие към всичките руски обичаи и начина на 
живот, откритото предпочитане на всичко полско, осо-
бено проявило се след женитбата за богатата полякиня 
Марина Мнишек435, а също и всички безчинства на 
съпровождащия я многоброен полски гарнизон, грабил 
църкви, изгарял икони и всячески унижавал правосла-
вието пред католицизма, бързо настроили народа про-
тив новия управник. Върху тази рязка промяна на от-
ношението на обикновения народ към Лъжедимитрий 
не е повлиял и безспорният успех на отделни предприе-
ти от него икономически и социални реформи (осъщес-
твявани в духа на вече започнатите от Годунов). 
А когато чрез посланика на полския крал е станало 

известно, че новият руски цар е обещал на Сигизмунд 
ІІІ да обедини Русия с Рим и да предаде на Полша поч-
ти една трета част от руската територия, в Москва из-
бухнало въстание, от което се е възползвала група бо-
ляри-заговорници, за да съборят Самозванеца и да из-
гонят чуждоземците от града. В резултат Лъжедимит-
рий436 е бил убит, а Марина избягала заедно с йезуитите 
и остатъците от своята свита. 
Обаче след кратко време войските на Сигизмунд ІІІ 

отново превзели Москва (била е даже предявена, скоро 
впрочем, провалила се, кандидатура на Лъжедимитрий 
ІІ), и едва по-нататък, с помощта на по-организирано 
съпротивление, а също на свиканото от Минин и По-
жарски всенародно опълчение, полската войска е била 
окончателно изгонена от Руската земя (1612). Такава е 
кратката история на неуспешния опит да се посади в 

                                                                                  
Павел V, включително негов портрет, предназначен лично за Лъже-
димитрий. Научавайки от Савицки, че той възнамерява скоро да 
напусне Москва, Самозванецът започнал толкова настойчиво да го 
моли да остане, че йезуитът се съгласил, измолвайки обаче, разреше-
нието по всяко време свободно да посещава царя в двореца. Лъжеди-
митрий веднага дал съответната заповед (P. L. Barbour. Dimitrij. Dor-
nach 1985). 
В разговорите си със Рангони-младши и с йезуита Савицки Самозва-
нецът ги е уверил в своята пълна преданост към папата и католичес-
ката вяра, а също споменал, че не е забравил своите обещания, глав-
ното от които е било да обърне Русия в католицизъм. 
 
435 Марина Мнишек (около 1588 – около 1614) – дъщеря на главния 
покровител на Лъжедимитрий, Юри Мнишек, отначало е встъпила с 
вече коронования в Москва нов руски цар в „задочен” брак. Това 
задочно „бракосъчетание” се е състояло на 1 ноември 1605 г. в Кра-
ков по личната благословия на папата, повече от всичко желаещ да 
види руската царица фанатична и абсолютно предана на йезуитите 
католичка. Обредът е бил извършен от кардинал Мациевски в при-
съствието на крал Сигизмунд и целия двор. Освен това на „бракосъ-
четанието” са присъствали папският нунций К. Рангони и посланикът 
на Венеция. Шест месеца по-късно Марина, съпровождана от йезуита 
Савицки, своя нов изповедник, влязла в Москва, а след седмица била 
провъзгласена за руска царица. За двусмислената роля, която от 
самото начало Марина е играла в съдбата на Лъжедимитрий, свиде-
телства фактът, че, бягайки от Москва след убийството на последния, 
тя след две години заедно със своя баща отново се е появила край 
Москва, в село Тушино, където в 1608 г. е бил разположен военният 
лагер на Лъжедимитрий ІІ, с когото тя скоро – пак при съдействието 
на йезуит (V. Gitermann. Geschichte Russlands. Bd. І. Frankfurt am Main 
1965) – е била бракосъчетана. 
 
436 По-подробно изложение на цялата история на Лъжедимитрий с 
използване на голям брой исторически източници, а също с описание 
на неговата духовна връзка с убития царски син Димитрий виж в 
книгата: S. O. Prоkofieff. Das Rätsel des Demetrius. Versuch einer Be-
trachtung aus historischer, psychologischer und geisteswissenschaftlicher 
Sicht. Dornach 1992. 
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Рус вторият „вид” Разсъдъчна душа или Душа на чувс-
твото. 
Третият неин „вид” е бил представен в руската исто-

рия от възкачилата се на царския престол в 1613 г. ди-
настия на Романовите. Самият факт, че при избора на 
нов цар сериозно се е разглеждала кандидатурата на 
полския кралски син Владислав и на шведския принц 
Филип, говори за това, че вътрешното чувство, ръково-
дещо болярите в търсенето на достоен претендент, инс-
тинктивно е търсело човек с качества, които биха му 
позволили да изведе страната от политическия, социал-
ния и икономическия хаос, продължил с малки прекъс-
вания вече почти четвърт век437. 
В духовнонаучен смисъл това е означавало, че на 

трона е трябвало да се възкачи човек със заложби не 
само на Сетивната душа, но и на Разсъдъчната душа 
или Душата на чувството, която Рудолф Щайнер 
веднъж е охарактеризирал като „душа, ползваща се от 
услугите на мисленето”438. С други думи, новият цар би 
трябвало да управлява страната, изхождайки не само от 
инстинктите, прищевките и наследените традиции, а 
преди всичко на основата на разума и мисленето. В 
това се състои по-дълбокият смисъл, че царя са избрали 
именно от рода на Романовите, далеч не най-древния и 
даже не княжески, макар за руската корона да са се 
домогвали множество по-именити болярски родове. 
Необходим е бил свеж, по възможност най-малко за-
сегнат от луциферичното начало род, способен впос-
ледствие да послужи за проводник на новия импулс, 
проявяващ се вече многообразно. А и самият процес на 
избор за царуване на първия управник от рода на Рома-
новите по форма силно е напомнял отдавнашното из-
биране на княз от руското всенародно събрание. 
Качилият се на руския трон шестнайсетгодишен Ми-

хаил Фьодорович първите четиринайсет години е уп-
равлявал под ръководството на своя баща, московския 
митрополит Филарет. Неговото продължило трийсет и 
две години царуване е било удивително незабележи-
телно, без каквито и да било изпъкващи постъпки или 
външни събития. Обаче зад привидната невзрачност са 
се скривали първите, засега още съвсем плахи опити да 
управлява страната „с ум”, изхождайки от здравия сми-
съл и мисленето. И именно от това „тихо” управление 
повече от всичко са се нуждаели народът и държавата 
след всичките преживяни катастрофи, за да бъдат под-
готвени за постепенното възприемане на първите им-
пулси на Разсъдъчната душа или Душата на чувството. 
Ако в епохата на съвместното управление на първия 

Романов и неговия баща новият импулс само едва забе-
лежимо е прониквал на Изток в Европа, то вече в уп-
равлението на втория Романов, Алексей Михайлович 
(1645–1676), той значително се усилва и придобива 
вече напълно определени очертания. От десетгодишна 
възраст възпитаван от болярина Борис Иванович Моро-
зов, един от малкото руснаци, страстно интересуващ се 
в онова време от най-новите достижения на западната 

                                                 
437 За катастрофалното положение, в което се е оказала Русия в 
резултат от всичките събития на Смутното време, свидетелства нама-
ляването на нейното население от 12 на 7 милиона. 
 
438 GA9, Глава „Тялото, душата и Духът”. 

култура, и новият цар постепенно е станал почитател на 
културните традиции на Западна Европа. Само че за 
разлика от своя знаменит син (Петър І), до известна 
степен и от Годунов, вторият Романов никога не е 
скъсвал с националните традиции и чисто руския начин 
на живот. 
Затова ако, от една страна, историческият процес на 

„европеизиране” на Рус е започнал именно при Алексей 
Михайлович (без да се броят отделните опити, предп-
риети по-рано от Годунов и първия Романов439), то от 
друга е необходимо да се отбележи, че той е носил 
принципно различен характер, отколкото по-късно, при 
Петър І. Последният – отчасти следвайки в това Борис 
Годунов440 – се е стремил преди всичко напълно да 
разруши всички връзки на Рус с нейното историческо и 
духовно минало. Миналото на Рус като културно и 
духовно достояние на народа за Петър просто не е съ-
ществувало или най-малкото не е представлявало ни-
каква ценност, и поради това е трябвало да бъде заме-
нено с всичко „ново”, пренесено от Запад механично и 
внедрено в страната с най-жестоки насилствени методи. 
Напротив, цар Алексей Михайлович се е стремил до-

колкото е възможно да свърже новите, западни веяния с 
изначалната руска културна традиция, постигайки сво-
еобразен хармоничен синтез, който спомага за общото 
развитие на страната и народа. Възможно е именно този 
постепенен и ненасилствен път на внедряване на от-
делни елементи на Разсъдъчната душа или Душата на 
чувството в руския живот в ХVІІ столетие да е спече-
лил на цар Алексей в народа прякора „Тишайший”441. 
Той пръв от руските царе е бил в чужбина (във Вил-

но) и за най-кратко време е успял да доведе наистина до 
небивали размери започналия още при неговия баща 
приток в Русия на чужденци. Решително предпочитане 
при това се е отдавало на протестантите, т.е. на при-
шълците от Северна и Средна Европа, понеже сред 
народа, както и в управляващите кръгове, след събити-
ята на Смутното време повсеместно са царели неприя-
зън и недоверие към католиците442. Сега в царските 

                                                 
439 При Михаил Романов опитите за „европеизиране” са се състояли 
главно в по-съвременно организиране на армията и военната про-
мишленост, а също са се изразявали в общото спомагане на притока в 
Русия на чужденци, но от протестантско, а не от католическо вероиз-
поведание. 
 
440 Тъй като Борис Годунов е управлявал сравнително кратко и в 
изключително трудни исторически условия, неговият стремеж към 
по-радикални реформи се е проявил много слабо, оставайки, по съ-
щество, в зародишно състояние. Обаче по примера на чисто западно-
то образование, което той е искал да даде на своя син, може да се 
проследи съвсем ясно основното направление на неговите стремежи. 
 
441 Бел. пр.: „Спокойният”. Пълнотата на българския превод на 
„тишайший” може да се допълни още със следните синоними: мирен, 
кротък, разсъдлив, търпелив, сдържан, изразяващ сигурност. 
 
442 Така, по времето на младостта на Петър в Москва при общо 
население приблизително 200 хиляди човека са живели 28 хиляди 
чужденци, повече, отколкото православни монаси (27 хиляди). Мно-
зинството от тях са били немци (в цяла Русия около 18 хиляди). В 
Москва те са живеели заедно в така наричаната Немска слобода 
{Слобода (неправилно от „свобода”)= (истор.) голямо село с некре-
постно население; изобщо голямо село, заселено място; селище в 
самия град, а по-преди – в манастир; предградие. Бел. пр.}. А чужден-
ци с католическо вероизповедание в Русия в 1691 г. са живели не 
повече от четирийсет човека (R. Riemeck. Moskau und der Vatikan. 
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покои работили холандски художници; английски ин-
женер завършвал строежа на голямата кремълска кула. 
В 1672 г. пред царския двор изнесъл представление 
първият руски театър, основан от немския пастор И. Г. 
Грегори. Много боляри, сякаш съревновавайки се един 
с друг, бързали да възприемат чуждестранните обичаи 
и изобретения. Някои даже по собствена инициатива 
скъсили брадите си, започнали да пушат тютюн или да 
смъркат емфие и носили облекло по западен маниер. 
Чужденците активно били използвани за обновяване 

на войската и за създаване за нея на собствена матери-
ална база. Започнатото още при Михаил Фьодорович 
строителство на металургични и артилерийски заводи 
на Урал и край Тула сега било значително разширено и 
модернизирано. Предприемали се опити да се внедрят 
нови западни изобретения и в други области на стопан-
ския живот, например в тъкачеството. През 1652 г. в 
Москва е било открито първото медицинско училище, а 
през 1677 г. – първата публична аптека. Издавани са все 
повече книги, съставяли са се подробни географски 
карти и описания. Боляринът Ртишчев е основал първа-
та благотворителна организация за болни и ранени 
войници – своеобразен първообраз на възникналата две 
столетия по-късно организация Червен Кръст. 
Навсякъде се е наблюдавал разцвет на различните из-

куства: за пръв път се издават „музикална граматика” и 
„теория на пеенето”; въвеждат се нови за руската музи-
ка инструменти (например, орган, алтова цигулка), в 
архитектурата получава разпространение така нарече-
ният „руски барок”, пробужда се интересът към литера-
турата и стихосложението. В периода на управлението 
на Алексей Михайлович в Русия за пръв път от време-
ната на татаро-монголското нашествие отново се поя-
вяват високообразовани представители на висшите 
слоеве на обществото. Такива потомствени аристокра-
ти, като Долгоруки, Шереметиеви, Голицини, са били 
по онова време европейски образовани хора, говорили 
на много езици, чели и превеждали на руски език за-
падни произведения в най-различни области на знание-
то. По-късно френският дипломат Де ла Невил, посетил 
княз Б. А. Голицин в 1689 г., е писал за това посещение: 
„Домът на Голицин е един от най-разкошните в цяла 
Европа... Аз се чувствах сякаш съм в двора на италиан-
ски княз. Ние говорихме на латински език за всички 
важни събития, ставащи тогава в Европа”443. 
Особено място в двора на Алексей Михайлович е за-

емал боляринът Матвеев, получил от царя длъжността 
„управител на развлеченията”. Той е бил женен за шот-
ландката Хамилтън, а неговият дом в Москва и стилът 
му на живот са отговаряли на най-добрите западноев-
ропейски образци. В домашната библиотека на боляри-
на е имало повече от шейсет хиляди книги на пет евро-
пейски езика и на латински. Към броя на най-
образованите руски хора по онова време е принадлежал 
също бележитият руски дипломат и обществен деятел 
Ордин-Нащокин, изключително духовен човек, който 
след житейска криза и вътрешно просветление в 1672 г. 
се е отказал от всички свои звания и длъжности и е 

                                                                                  
Basel 1978). 
 
443 V. Gitermann. Geschichte Russlands. Bd. ІІ. Frankfurt am Main 1965. 

постъпил в манастир като обикновен монах444. По такъв 
начин, в най-различните области на живота, наистина 
засега още само в управляващия слой на обществото, 
все по-силно е било усещано влиянието на импулсите 
на Разсъдъчната душа или Душата на чувството. 
И макар отначало тя почти никъде (освен в една-

единствена област, която ще разгледаме по-долу) да не 
влиза в активно противоречие или борба със силите на 
Сетивната душа, при все това желаният синтез като 
основа за постепенно проникване на нейните импулси в 
самата народна среда не възниква, което е свързано с 
това, че първите проявления на силите на Разсъдъчната 
душа или Душата на чувството във висшите слоеве на 
обществото са се ограничавали само повече или по-
малко с повърхностно заимстване на западните обичаи, 
изобретения и външни форми на живот. 
С други думи, първото появяване на руска почва на 

силите на Разсъдъчната душа или Душата на чувството 
отначало е било лишено от действително духовно съ-
държание, способно да прехвърли мост към още дейст-
ващата, както в миналото в народа Сетивна душа и 
пронизващото я настроение или „дух на Граала”. В ре-
зултат в народа такава чисто външна форма на проявя-
ване на Разсъдъчната душа или Душата на чувството не 
поражда никакво доверие и интерес, а в някои случаи 
даже се натъква на все по-нарастващо противодействие. 
Особено показателен в тази връзка е съставеният при 

втория цар от Династията на Романовите нов сборник 
от закони или кодекс – Уложение от 1649 година – ос-
танал в Рус в сила до ХІХ в. При сравняването му с 
предходните аналогични документи, със Судебник445 на 
Иван ІІІ (1497), преходът от Сетивната душа към Раз-
съдъчната душа или Душата на чувството веднага става 
ясен. Уложението от 1649 г. е било напечатано от мос-
ковската Печатница в количество две хиляди екземпля-
ра, което само по себе си вече е било голямо нововъве-
дение. Освен голямото количество нови постановления 
от публично-правов характер, Уложението – и с това то 
донякъде изпреварва епохата на Петър – чувствително 
е ограничавало политическата и главно икономическата 
власт на Православната църква (в ХVІІ в. на нея в Рус 
са й принадлежали две трети от цялата орна земя)446. Не 
без основание по-късно главата на новата църковна 
реформа патриарх Никон го е нарекъл „проклета кни-
га”. 

Може би най-важно в Уложението е било въвежда-
нето на закона, неразривно привързващ селяните към 
обработваната от тях земя и лишаващ ги от свобода да 
се преместват (дотогава руският селянин е можел за 
сменя стопанина си един път в годината, на Юриев ден, 
26 ноември). Налице е първият опит за юридическо, т.е. 
мисловно-рационално оформяне в Рус на крепостното 
право, послужил като тласък за разпространяването му 
по цялата страна. Неунищожимият стремеж на държа-
вата да регламентира доколкото е възможно всички 
страни на обществения живот получава сега своето 
                                                 
444 Пак там. 
 
445 Бел. пр.: Сборник от закони. 
 
446 Съобщение на англичанина Самуел Колинз – личен лекар на цар 
Алексей Михайлович – живял в Русия от 1659 до 1667 г. 
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първо юридическо оформяне, станало няколко десети-
летия по-късно, вече при Петър І, непоклатима основа 
на цялата структура на Руската империя.  

За селяните, т.е. за преобладаващото мнозинство на 
руското население, законодателното въвеждане на кре-
постната зависимост е означавало пълно лишаване от 
правото на собствени решения и постепенно превръща-
не на човека във вещ, която стопанинът е можел да 
продава и купува, разпореждайки се с нея по собствено 
усмотрение. 

По такъв начин първият „дар” от лишената от вся-
какво духовно съдържание Разсъдъчна душа или Душа 
на чувството на руския народ – носител на „духа на Гра-
ала”, е станало въвеждането официално в Рус на робст-
во. Нещо повече, бездуховното разпространяване на 
импулсите на Разсъдъчната душа или Душата на чувст-
вото е станало причина и за нейното неизбежно демо-
низиране. А последното е напредвало в същата степен, 
в каквато всеки носител на импулсите на Разсъдъчната 
душа или Душата на чувството не се е стремил или не е 
имал възможност да я приведе в съответствие със своя-
та морална основа, с по-дълбоките, духовни сили, жи-
веещи в неговата Сетивна душа като напълващ я „дух на 
Граала”. 

Това е означавало, че, независимо от благоприятните 
за цялото развитие на страната постепенност и умерен 
характер на проявление на импулсите на новия душе-
вен елемент в периода на управление на първия и вто-
рия цар от Династията на Романовите, такова развитие, 
лишено от по-дълбоки духовни корени, не е могло да 
не завърши с катастрофа. Без пронизването на Разсъ-
дъчната душа или Душата на чувството с истински „дух 
на Граала”, т.е. без внасянето в нея на истинско спириту-
ално съдържание, последната вътрешно сякаш е оста-
вала празна, лишена от необходимата духовна храна, а 
поради това рано или късно е трябвало да стане жертва 
на демонично влияние, а следователно, да стане още 
по-чужда и неразбираема за обикновения народ. 

 
При царуването на Алексей Михайлович главен 

предвестник на такова демонизиране на Разсъдъчната 
душа или Душата на чувството е бил вдъхновителят на 
новата църковна реформа, предизвикал разкол в един-
ната преди Православна църква, патриарх Никон. Тук, 
обаче, трябва да отбележим, че стремежът към църков-
на реформа, т.е. към промяна и систематизиране на 
богослужебните книги и ритуали в съответствие с 
изискванията на Разсъдъчната душа или Душата на 
чувството, не е било в средата на ХVІІ в. нещо съвсем 
неочаквано. Необходимостта от реформа се е осъзнава-
ла още от бащата и фактическия съ-управник на първия 
Романов – митрополит Филарет, смътно усещащ, че 
импулсите на Разсъдъчната душа или Душата на чувст-
вото са престанали да се вместват в рамките на религи-
озните форми, възникнали единствено само от силите 
на Сетивната душа. Но това, което митрополит Филарет 
се е опитвал да осъществи постепенно и в смекчена 
форма, без да оскърбява чувствата на обикновените 
вярващи и стремейки се всячески да съхрани изначал-
ната спиритуалност на традиционните въведения, пат-
риарх Никон е въвел насилствено, на чисто рациона-

листично447, „научно” основание, прилагайки най-
жестоки репресивни мерки против всички несъглас-
ни448. 
Тук в руската история се наблюдава много интересен 

паралел. Разликата между Филарет и Никон в църков-
ната област по удивителен начин напомня разликата 
между Алексей Михайлович и Петър І в държавата. 
Този паралел исторически е изместен във времето с 
половин столетие, така че Никон със своята политика и 
църковни реформи се оказва своеобразен предшестве-
ник на Петър. Последният, както е известно, с всички 
сили се е стремил да подчни духовната власт на светс-
ката и е успял в това. А Никон се е стремил към проти-
воположното: в нарушение на всички закони на Уло-
жението той продължава да придобива земя за Църква-
та, организирал е собствена тайна полиция и система от 
осведомители и шпиони, обзавел се е с войска и изобщо 
под лозунга „свещениците над държавата” е предприел 
опит да създаде от Църквата някаква държава в държа-
вата – идея, столетие по-рано блестящо осъществена от 
римския католицизъм. 
Като най-чист продукт на Разсъдъчната душа, цър-

ковната реформа на Никон е била приета от царя и от 
голяма част от неговото най-близко обкръжение, осо-
бено от онези, които са заемали ръководно положение в 
постепенно формиращия се държавен апарат. Макар 
реформата да се отнася за религиозната сфера, по своя-
та същност тя изцяло е отговаряла на техния стремеж за 
преустройство в социално-политическата област. Кога-
то съвсем не духовните претенции на Никон да направи 
от Църквата един вид втора държава, а също и неговото 
постоянно вмешателство във външната и вътрешната 
политика са отишли твърде далеч, патриархът бързо е 
бил отстранен от поста и изпратен на доживотно зато-
чение в отдалечен северен манастир. Отстраняването на 
Никон и едновременно с това одобряването и поддър-
жането на неговите реформи е свидетелство за достига-
нето от държавата на значителен приоритет над Църк-
вата. 
Свалянето на Никон от патриаршеския сан е осъщес-

твено през 1666 г. от Московския събор, представящ 
преди всичко интересите на държавата. Той е осъдил и 
анатемосал всички, които не са приемали новата цър-
ковна реформа. От това време наред с държавата и 
Църквата в Рус са се появили и така наричаните раз-
колници, или по-правилно е да се каже, староверци, 
привърженици на „старото”, дониконовско правосла-
вие, които не почитали нито официалната Църква, нито 
поддържащите я държава и царска власт, като вече не 
ги считат за отражение на божествения световен ред. 
Едновременно с никоновската реформа в Рус за пръв 

                                                 
447 Бел. пр.: Рационалистичен=1. Основан на разума, разумен, рацио-
нален; 2. който се отнася до рационализъм. 
Рационализъм=философско направление, което се противопоставя на 
емпиризма, като признава разума за единствен и достатъчен критерий 
за познанието. 
Емпиризъм=философско направление, което фаворизира опита като 
източник на познанието. 
 
448 Действието на Разсъдъчната душа или Душата на чувството у 
Никон се е проявило не само в подчертано рационалистичното отно-
шение към духовните въпроси, но и в страстта към проповядване, 
напълно чужда на православната религиозност. 
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път в цялата нейна история започва да възниква и пър-
вата неувереност в духовното съдържание на основните 
църковни тайнства. Появяват се ереси, например ереста 
на С. Медведев (1641–1691). Тези вътрешни съмнения в 
основните християнски догми, породени от развитието 
на Разсъдъчната душа или Душата на чувството, в За-
падна Европа са се появили още в ХІІ в.449, а Русия са 
достигнали едва към втората половина на ХVІІ в. 
Църковната реформа в този вид, в който я е провеж-

дал Никон, а след събора от 1666 г. – и самият цар със 
своя държавен апарат, е била възприета от народа като 
грубо посегателство върху най-святото му достояние и 
веднага е породила силно противодействие. Начело на 
опозицията е застанал протойерей Авакум. Човек с 
дълбока вяра, необикновена сила на Духа, непоколеби-
ми убеждения и висока нравственост, той в началото е 
бил привърженик на реформата, но само дотогава, до-
като тя е била провеждана в духа на Филарет. Когато 
при Никон започнали да преобладават повърхностният 
рационализъм и насилствените методи за нейното разп-
ространение, обаче, Авакум и неговите привърженици 
открито се възпротивили на това, с което си навлекли 
най-жесток тормоз. 
А по-дълбоката причина за тяхното несъгласие с Ни-

коновата църковна политика и започналото по негова 
заповед преразглеждане на обредните и богослужебни 
книги е било това, че реформата, произлизаща единст-
вено от повърхностно възприетата и лишена от спири-
туално съдържание Разсъдъчна душа или Душа на чув-
ството, неизбежно би нанесла силен удар по последни-
те още съхраняващи се в руското православно богос-
лужение елементи на езотеричния култ. Именно за тях, 
а не за външната обредност са били готови староверци-
те да вървят „през огън и вода”450. А тъй като изживя-
ването на „езотеричния култ” изначално се е коренило в 
Сетивната душа, то в определен смисъл противостоене-
то на Авакум и Никон е било външен израз на все по-
усилващото се вътрешно противостоене на ненамира-
щите между себе си никакви допирни точки Сетивна 
душа и Разсъдъчна душа или Душа на чувството. 
Изключителната трагичност на повече от двувековна-

та история на разкола се е състояла в това, че на стра-
ната на Авакум най-често са се оказвали най-добрите и 
най-чистите представители на руския народ, мнозинст-
вото от които е носило в своите души особено силен 
„дух на Граала”. Така, например, самият Авакум, прека-
рал голяма част от живота си в затвори и заточения, 
узнавайки че на него и на неговите привърженици е 
било отказано църковно погребение след смъртта (едно 
от най-страшните наказания според разбиранията на 
онова време), е писал на царя от мястото на своето за-
точение: „И елико ты нас оскорбляеши больши и мучишь, и 
томишь, толико мы тебя любим, царя, больши и Бога молим 
до смерти твоей и своей о тебе и всех кленущих нас: спаси, 
Господи, и обрати ко истине своей!... Коли тебе, государь, 
тако годе, ино и мне так любо: ты царствуй многа лета, а я 

                                                 
449 Виж GA94, 27.Х.1906. 
 
450 Фанатизмът на много старообредци доста е спомагал за по-
нататъшния упадък на езотеричния култ в техния собствен кръг. 
Същото може да се каже и за многобройните секти, породени от 
разкола и в кратък срок разпространили се по цялата страна. 

мучуся многа лета, и поидем вместе в домы своя вечныя, 
еджа Бог изволит... Видишь ли, самодержавие? Ты владеешь 
на свободе одною русскою землею, а мне Сын Божий покорил 
за темничное сидение и Небо и землю; ты, от здешнего своего 
царства в вечный свой дом пошедше, только возьмешь гроб и 
саван, аз же, присуждением нашим, не сподоблюся савана и 
гроба, но наги мои псами и птицами небесными растерзаны 
будут и по земле влачимы; так добро и любезно мне на земле 
лежати и светом одеянну и Небом прикрыту быти; Небо мое, 
земля моя, свет мой и вся тварь – Бог мне дал, якож выше 
того рекох... Ну, государь, да хотя меня и собакам приказал 
выкинуть, да еще благословляю тя благословлением пос-
ледним...”451. 

„И колкото повече ни оскърбяваш и измъчваш, и обричаш 
на мъчително очакване, толкова повече те обичаме, царю, 
толкова повече молим Бога до кончината на дните ни за теб и 
за всички, които ни проклинат: спаси, Господи, и върни ни 
към твоята истина!... Щом на тебе, господарю, така е угодно, 
друго пък за мен е толкова приятно: ти царувай дълги години, 
а аз ще се мъча дълги години и ще се явим двамата заедно във 
вечния си дом, когато Бог повели... Виждаш ли, твоя власт? 
Ти владееш на свобода само руската земя, а на мен Синът 
Божи повели в затвора Небето и земята; ти, като тръгнеш от 
Земното си царство във вечния си дом, ще вземеш само ков-
чег и саван, аз пък съм осъден да не се сдобия с ковчег и са-
ван, но моето тяло ще бъде разкъсано от песовете и птиците 
небесни и ще бъде влачено по земята; ще ми бъде добре и 
удобно да лежа на земята, облечен в светлина и покрит от 
Небето; Небето е мое, земята е моя, светлината е моя и всички 
твари – Бог ми ги даде, както рекох по-преди... Е, господарю, 
макар че заповяда да ме хвърлят на кучетата, аз те благосла-
вям с последно благословение...” (Превод: Валентин Корнилев). 
В тези думи се чувства отблясъкът на истинския „дух 

на Граала” в душата на човека, преминал през несконча-
еми мъчения, отлъчен от Църквата и приел накрая за 
своите убеждения мъченическата кончина: на 1 април 
1681 г. Авакум е бил публично екзекутиран чрез изга-
ряне на клада. 
Обаче и след неговата смърт движението на против-

ниците на църковната реформа сред народа не се е 
прекратило. Ту затихвайки, ту разпалвайки се с нова 
сила, то е съществувало в Русия до ХХ в.452. 
Ако в периода на царуването на първия Романов като 

пряко последствие от Смутното време е преобладавала 
обща антипатия към „католическия вариант” на Разсъ-
дъчната душа или Душата на чувството, при това анти-
патия толкова силна, че почти всички католици са били 
избити или изгонени от страната, то към края на цару-
ването на втория Романов, във връзка с общия приток 
на чужденци, в Москва отново започват да проникват 
„латинците” и преди всичко – членове на принадлежа-
щия на папата орден на Исус. Неуспешният опит да се 
подчини Рус на Рим с помощта на авантюрата с Лъже-
димитрий сега, след по-малко от половин столетие, е 
бил предприет отново, но този път вече с други методи. 
В 1659 г. в Москва пристига добре обученият йезуит 

с хърватски произход Юри Крижанич (около 1618–
1683). Изучавал католическа теология в Загреб, Грац, 

                                                 
451 Житие протопопа Аввакума, им самим написанное, и другие его 
сочинения. Москва 1960, с. 198–200. 
 
452 Според най-приблизителни разчети, „старообредната Църква” 
заедно със свързаните с нея различни секти е наброявала около 20 
милиона човека (D. Tschižewskij. Das heilige Russland: Russische 
Geistesgeschichte, Bd. 1: 10; 17. Jahrhundert. Hamburg 1959). 
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Виена, Болоня и Рим, той още в 1641 г. е представил на 
конгрегацията по религиозна пропаганда в Рим стара-
телно разработен от него план за последователно об-
ръщане на всички руснаци в римокатолическо вероиз-
поведание. В Русия Крижанич е възнамерявал да дейст-
ва като проповедник, писател и преводач. Той е искал 
също да постъпи на царска служба, за да стане по-
нататък възпитател на царските деца и по този път да 
осъществи своя план453. За да си завоюва по-предано 
доверие на висшите слоеве на руското общество, Кри-
жанич за пръв път е издигнал идеята за обединяване на 
всички славянски народи под водачеството на Русия. А 
за това, че зад проекта на външно обединяване се е 
скривал таен план за следващо подчиняване на цяла 
Славянска Европа заедно с Москва на духовния примат 
на папството, открито, разбира се, не е говорил. Но 
впоследствие тези тайни намерения на Крижанич все 
пак са станали публично достояние и в 1661 г. той е бил 
изпратен на заточение, а в 1676 г. – изселен от Русия. 
По-голям късметлия се е оказал Симеон Полоцки 

(1629–1680), завършил Киевско-Могилянската акаде-
мия454, а по-късно пристигнал в Москва, където отнача-
ло е преподавал латински език в личната канцелария на 
царя, а след три години е бил назначен за възпитател на 
трите деца на Алексей Михайлович от първия брак: 
Фьодор, Иван и София, които е обучавал на латински и 
на много други елементи от „латинското” образование. 
По онова време прекрасно образован и при това худо-
жествено надарен човек, Симеон, въпреки своя мона-
шески сан, се е занимавал със стихосложение и драма-
тургия, активно се е проявявал против старообредците 
и е бил поборник за създаване в Москва на Славяно-
гръко-латинска академия, подобна на онази, която в 30-
те години на ХVІІ в. е била основана в Киев по йезуит-
ски образец455. 
Следствие на възпитанието на Симеон Полоцки у 

трите царски деца е била особената наклонност към 
„латинския” елемент. Когато след краткото управление 
на Фьодор, умрял съвсем млад, властта е преминала 
към неговата сестра София, влиянието на „полския” 
(т.е. на западно-католическия) елемент е започнало 
бързо да се увеличава. В двора са се забавлявали с ба-
рокови театрални представления, събирали са книги на 
полски и латински език, прехласвали са се в четенето 
на рицарски романи и даже са опитвали да се обличат в 
                                                 
453 Въпреки явната привързаност на Ю. Крижанич към католицизма 
и членуването му в Обществото на Исус, именно неговото учение за 
историческата предопределеност на славянските народи и за необхо-
димостта от тяхното обединение под ръководството на Москва е било 
теоретичната основа и най-важният фактор за възникването в ХІХ в. 
на руското славянофилство. 
 
454 Киев по онова време още е принадлежал на католическа Полша. 
 
455 Основаната в Москва след смъртта на Симеон Полоцки от него-
вите ученици и по негов проект Славяно-гръко-латинска академия е 
била, според думите на Владимир Соловьов, „не толкова висше учи-
лище, колкото висш инквизиторски трибунал”. Всички нейни възпи-
татели строго са били задължени непрестанно да проверяват учени-
ците във вярата и в случай на откриване в тяхната среда на някаква 
ерес да ги осъждат на смърт, в това число и на изгаряне на клада. 
Това е фигурирало в уставната грамота, дадена на тази академия от 
Фьодор Алексеевич, възпитаник на Симеон Полоцки (виж Владимир 
Соловьев. Когда был оставлен русский путь и как на него вернуться. 
Журнал „Наше наследие”, Москва 1988, № 11). 

дрехи по западен маниер, макар всичко това в сравне-
ние с по-късните реформи на Петър да е било като дет-
ски забавления. По-сериозно е било все по-честото 
появяване на католическите патери в двора и личното 
покровителство, оказвано им от София. Ползвайки се 
от тези „нови” интереси и влечения на висшите слоеве 
на руското общество, особено при посредничеството на 
фаворита на София княз В. Голицин (1643–1714), домът 
на който винаги е бил отворен за йезуитите, последните 
също започнали все по-често да се появяват в царския 
двор. Без да смеят открито да критикуват православие-
то или да проповядват католицизма, те са се стремили 
със своето активно участие в увеселенията на двора 
отново да завоюват доверието и благосклонността на 
управляващите кръгове. 
Успехите на тази политика не се наложило дълго да 

бъдат чакани и вече в 1685 г. е било дадено разрешение 
да се основе първото постоянно йезуитско училище в 
Русия. Едва след идването на власт на Петър І йезуити-
те, поддържащи София, са били изгонени от страната. 
По-нататък, обаче, сред многобройните чужденци, от 

които Петър І се е нуждаел за осъществяване на своите 
реформи, членовете на ордена на Исус отново са започ-
нали да проникват в Русия. Но скоро, уличени като 
съучастници в подготвения държавен преврат, в резул-
тат на който тронът е трябвало да бъде завладян от 
Алексей, симпатизиращия на йезуитите син на Петър, а 
също подозирани в организиране на неговото бягство в 
чужбина – отначало във Виена, а оттам в Северна Ита-
лия – те са били вторично изгонени от Русия (1719)456. 
Предварително предвиждайки такъв изход, те са успели 
своевременно да изнесат всички компрометиращи ги 
документи в Австрия, под специалното покровителство 
на която в онова време те са се стремили да постигнат 
на Изток в Европа целите, възложени им от папската 
курия457. 
Подобен вид опити са били предприемани в най-

различни форми в продължение практически на цялата 
по-нататъшна руска история. По своята вътрешна същ-
ност те не са били нищо друго, освен по-нататъшно 
продължение на произлизащия от Рим религиозно-
политически импулс на Лъжедимитрий, т.е стремеж на 
определени окултни кръгове на римския католицизъм 
да успеят да осъществят всеобхватен план, отнасящ се 
до духовната и историческата съдба на Русия, още в 
онова време разработен и приет на въоръжение от Ва-
тикана. 

 
И така, ние разгледахме три негативни варианта на 

проникване в Русия на импулса на Разсъдъчната душа 
или Душата на чувството: католическият, осъществява-

                                                 
456 Не постигнали своите цели чрез Лъжедимитрий, йезуитите са 
предприели втори опит, този път чрез силите на Сетивната душа на 
царския син Алексей, единственият наследник на руския трон. За 
разлика от Самозванеца, желаещ „да подобри” руския народ с по-
мощта на нови реформи, Алексей, напротив, е възнамерявал като 
дойде на власт радикално да обърне всичко към миналото: да екзеку-
тира всички привърженици на своя баща, да унищожи флота, да 
намали армията и даже да разруши Санкт Петербург. 
 
457 R. Riemeck. Moskau und der Vatikan. Basel 1978. 
 {Бел. пр.: Римска или папска курия=върховната управляваща 
организация на папската власт}. 
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нето на който йезуитите са се стремили да постигнат 
чрез Лъжедимитрий; умереният, но без вътрешно пре-
образуване на тази душа в смисъла на истинския „дух на 
Граала” – този вариант е бил представен от двамата пър-
ви царе от династията на Романовите; и радикалният, 
вече разкриващ се в заложбите у Борис Годунов и на-
пълно осъществен от Петър І. От казаното сега възник-
ва въпросът: а какво е трябвало да бъде правилното, 
т.е. съответстващото на истинския християнски дух, 
внедряване на импулса на тази душа на Изток в Европа 
и кой би могъл да стане неговият духовен и историчес-
ки призван носител? 
На това място ние се докосваме до дълбока окултна 

тайна, свързана с личността и духовноисторическата 
мисия на по-младия син на Иван Грозни, истинският 
царски син Димитрий, на осемгодишна възраст зло-
дейски умъртвен на 15 май 1591 г. в Углич от наемни 
убийци с мълчаливото съгласие на Годунов458. 
Рудолф Щайнер е посочил важното значение на тази 

окултноисторическа тайна малко преди своята смърт в 
последния разговор с граф Людвиг Полцер-Ходиц. 
Полцер-Ходиц е оставил за този разговор следните 
възпоминания: „После ние говорихме за стремежите на 
римските и западните ложи, и Докторът [Рудолф 
Щайнер] с голяма сериозност подчерта, че трябва да 
бъдат решени три задачи, при това тяхното решение е 
особено важно за бъдещето: първо, въпросът за двамата 
Йоановци [имат се пред вид Йоан Кръстител и Йоан 
Евангелист]; второ, кой е бил Димитрий; и, трето, откъ-
де е дошъл Каспар Хаузер?...459 Откъде са дошли те 
[Димитрий и Каспар Хаузер] и с какви задачи?”460. 
И така, в тези думи Рудолф Щайнер е поставил конк-

ретна задача, състояща се в търсене отговора на въпро-
са: „Кой е бил Димитрий” и „какво е трябвало да стане чрез 
                                                 
458 Тук трябва също да отбележим, че нито едно убийство в руската 
история не е потресло така широките народни маси на обикновения 
народ, както трагичната кончина на царския син Димитрий. Нито 
убийството от Иван Грозни на неговия по-голям син, нито убийство-
то на сина на Борис Годунов, а по-късно и на Лъжедимитрий, не са 
произвели на народа почти никакво впечатление. Напротив, в про-
дължение на столетия паметта за невинно убития царски син е про-
дължавала да живее в сърцата на обикновените руски хора, като че ли 
те смътно са предчувствали цялата духовна значителност на индиви-
дуалността, въплътила се в последния представител от рода на Рюри-
ковичите. Скоро след неговата трагична смърт Църквата го е провъз-
гласила за свой мъченик, а по-късно вероятно сред старообредците е 
възникнала легендата за това, че убитият царски син Димитрий няко-
га в бъдеще отново ще се върне в Рус, за да я съди, а после да основе 
на нейна територия ново царство, в което духовното предназначение 
на руския народ ще намери своето пълно осъществяване. (Сравни със 
стихотворението на М. Волошин „Деметриус-император”). 
 
459 Има се предвид тайнственото намерено дете, подхвърлено от 
неизвестни родители, получило името Каспар Хаузер, появило се 
неизвестно откъде в 1828 г. в Нюрнберг и убито в 1833 г. в Ансбах от 
неизвестно от кого изпратени с тайна цел убийци. Според Рудолф 
Щайнер, в лицето на Каспар Хаузер на Земята се е въплътила много 
възвишена духовна индивидуалност, имаща в онова време изключи-
телно важна духовна мисия и убита от тайните врагове на истинското 
духовно развитие на човечеството. Виж за това: P. Tradowsky. Kaspar 
Hauser. Dornach 1980; S. O. Prokofieff. Das Rätsel des Demetrius. Dor-
nach 1992. В художествена форма външната история на живота на 
Каспар Хаузер е била описана в известния роман на Я. Вассерман 
„Каспар Хаузер, или леность сердца”, Москва 1970. 
 {Бел. пр.: За Каспар Хаузер виж също GA104, 17.VІ.1908}. 
 
460 Цитат от: S. O. Prokofieff. Das Rätsel des Demetrius. Dornach 1992. 

Димитрий?” („was wurde durch Demetrius gewollt?”)461. С дру-
ги думи: в какво се е състояла неговата мисия в контек-
ста на цялата руска история? При това тук  в никакъв 
случай не може да става дума за Лъжедимитрий, пос-
лушното оръдие в ръцете на йезуитите, за когото при 
това външноисторически е известно доста много. Вече 
самият факт, че въпросът за Димитрий е поставен от 
Рудолф Щайнер на една линия с въпросите за най-
възвишените духовни светилници на човечеството – 
Йоан Кръстител, Йоан Евангелист и възвишената инди-
видуалност, въплътила се в Каспар Хаузер (1812–1833), 
напълно ясно свидетелства за това, че в дадения случай 
е имал пред вид истинския Димитрий, убит в Углич в 
1591 г. А да се отговори на въпроса, „откъде” в духовно 
отношение е дошла тази индивидуалност, въплътила се 
в 1581 г. на Земята в последния син на Иван Грозни, и 
главно „какво е трябвало да стане чрез нея”, е възможно, 
само ако си представим ясно, каква би могла да бъде 
правилната, съответстваща на духа на истинското 
Християнство и на бъдещите задачи на руския народ 
форма на проникване в Рус на импулсите на Разсъдъч-
ната душа или Душата на чувството. Тази правилна 
форма не е трябвало да пречи на бъдещото развитие у 
източнославянските народи на Съзнателната душа и 
свързаното с нея формиране на свободната индивиду-
алност, а, напротив, всячески да подготвя нейното въз-
никване. По-нататък тя е трябвало да бъде абсолютно 
свободна от всякакво демонично влияние и свързаните 
с него насилия и жестокости. И, накрая, такава Разсъ-
дъчна душа или Душа на чувството е трябвало да се 
проявява не в механичното заимстване на най-новите 
достижения на Запада, а в тяхното органично преработ-
ване в съответствие с живеещия в глъбините на източ-
нославянската душа „дух на Граала”. А това означава, че 
на Изток в Европа в онова време е трябвало да възник-
не Разсъдъчна душа или Душа на чувството, действи-
телно пронизана от Христовия Импулс. 
Подобно на това, както някога Скитианос е натоварил 

„духа на Граала” в Сетивната душа на източните славяни, 
така в разглежданата епоха на руската история нато-
варването е трябвало сега да се разпространи върху 
следващия, по-висш принцип на душевното същество 
на човека. Не чрез „външно” възпитание и не чрез на-
силствено „внедряване” на Разсъдъчната душа или Ду-
шата на чувството, а само чрез духовно-нравствен при-
мер, притежаващ силата на първообраза, са можели 
нейните импулси да намерят пътя в народната среда. Да 
осъществи по правилен начин този преход, т.е. да проя-
ви пред целия народ напълно пронизаната от „духа на 
Граала” Разсъдъчна душа или Душа на чувството, е бил 
призван царският син Димитрий, последният потомък 
от царския род на Рюриковичите. Именно за осъщест-
вяването на тази задача, свързана с цялото по-
нататъшно водачество на руския народ, тази висша 
индивидуалност е приела жертвеното решение да се 
въплъти в края на ХVІ в. на Изток в Европа. 
Сега ние сме готови да отговорим на по-нататъшния 

въпрос: откъде е дошла за въплъщение в руския народ 
тази индивидуалност, чиято задача е била да прониже с 

                                                 
461 Пак там. 
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„духа на Граала” Разсъдъчната душа или Душата на чувс-
твото, която на границата на ХVІ–ХVІІ в. с историческа 
неизбежност е трябвало да започне да се развива на 
Изток в Европа? Естествено е, че индивидуалността, 
призвана да изпълни подобна задача, в миналото неп-
ременно е била свързана с Мистериите на Граала. И тъй 
като й е предстояло да разпространи „духа на Граала” 
върху Разсъдъчната душа или Душата на чувството, 
то, следователно, тя самата е трябвало да носи импулса 
на Граала именно в този принцип на човешкото същес-
тво. 
В Глава 13 на настоящата работа вече беше посочено, 

че в тримата пазители на Граала – Титурел, Амфортас и 
Парсифал, ние имаме три различни степени на Посве-
щение в Мистериите на Светата Чаша. Титурел е пред-
ставял действието на нейните сили в Сетивната душа, 
Амфортас – в Разсъдъчната душа или Душата на чувст-
вото, Парсифал – в Съзнателната душа. При това пър-
вият е бил едновременно и родоначалник на Мистерии-
те на Граала на физическия план в VІІІ столетие. В 
основания от него Мистериен Център, състоящ се от 
доста обширен кръг от ученици, само дванайсет най-
напреднали от тях са получили висше Посвещение в 
Мистерията на Светата Чаша. Като тринайсети в техния 
кръг отначало е действал самият Титурел. 
Като свой приемник той е посветил Амфортас, който 

в качеството си на нов пазител на Граала, е трябвало 
впоследствие да приеме като тринайсети ръководството 
на кръга на дванайсетте. Всички Посветени от вътреш-
ния кръг са носили името Парсифал. Още в един от 
ранните езотерични уроци Рудолф Щайнер е говорил, 
че това име отначало изобщо не е било човешко име, а 
е посочвало определена степен на Посвещение в Мис-
териите на Граала462. В този смисъл всичките дванайсет 
члена на вътрешния кръг са били „Парсифали”. „Пар-
сифал” е бил и Амфортас. 
Първоначално тази степен на Посвещение е отгова-

ряла на проникването на тайните на Граала в Разсъдъч-
ната душа или Душата на чувството. И само в лицето на 
сина на Херцелоида те са могли за пръв път да влязат в 
Съзнателната душа. Последното е станало благодаре-
ние на това, че синът на Херцелоида не е посветен в 
Мистериите на Граала от Титурел463, подобно на всички 
останали рицари, а е постигнал това със свои собствени 
сили. Поради това за него името „Парсифал” за пръв 
път е станало в пълния смисъл негово собствено име, а 
не само указание към съответна степен на Посвещение. 
Ставайки първият в цялата мистерийна история на чо-
вечеството носител на тайните на Граала в Съзнател-
ната душа, той е можал след това да смени Амфортас в 
неговото ръководство на кръга на дванайсетте и да ги 
поведе към постигане на още по-висша и съзнателна 
степен на Посвещение, представител на която е бил 
самият той. 

                                                 
462 Това посочване се съдържа в непубликуван досега езотеричен 
урок на Рудолф Щайнер, изнесен на 17.VІІІ.1909 г. в Мюнхен. 
 
463 При първото посещение на замъка на Граала Парсифал само 
отдалеч е видял стигналия към това време вече до дълбока старост 
Титурел, а когато той отново се е върнал в замъка и е станал в него 
новият пазител на Светата Чаша, Титурел вече се е намирал в Духов-
ния свят. 

От казаното следва, че мнозинството от рицарите на 
Граала в продължение на VІІІ и ІХ столетие (т.е. преди 
синът на Херцелоида да стане новият пазител на Света-
та Чаша) са били посветени предимно в тайната на 
действие на силите на Граала в Разсъдъчната душа или 
Душата на чувството464. И, разбира се, най-дълбоко в 
тях са били посветени дванайсетте рицари на вътреш-
ния кръг. 

 

 
 

Тук вече е набелязана посоката, в която следва да 
търсим духовните източници на основните импулси на 
индивидуалността, въплътила се на 29 октомври 1582 г. 
на Изток в Европа като най-малкия син на Иван Грозни 
– царският син Димитрий. 
В заключение ще се опитаме да си представим, какво 

би могло да се случи в руската история, ако индивиду-
алността, някога принадлежаща към вътрешния кръг на 
Посветените в Мистерията на Светата Чаша, въплътил 
се в наследника на руския престол, не би била в осем-
годишна възраст по насилствен начин изгонена в Ду-
ховния свят, а би приела в свой ръце управлението на 
страната и по такъв начин би започнала да осъществява 
онази мисия, в името на която тя е дошла на Земята. И 
така, ако истинският царски син Димитрий, ставайки 
цар на „цяла Рус”, би успял действително „да издигне” 
живеещия във всеки руски човек „дух на Граала” от Се-
тивната душа в Разсъдъчната душа или Душата на чув-
ството и след достигането на двайсет и осмата си годи-
на465 я прояви сред народа като напълно пронизана от 
Христовия Импулс, то цялото духовно и историческо 
развитие на Източна Европа би получило напълно дру-
га посока, а отношението към Импулса на Христос в 
народа би се издигнало на нова, по-висока степен на 
съзнателност. 
Освен това, в Рус за сравнително кратък срок би било 

в значителна степен преодоляно най-пагубното нас-
ледство от монголо-татарството – стремящата се към 
пълен абсолютизъм държава. А източните славяни биха 
получили възможността отново да навлязат по изна-
чално предначертания им път на духовно и историческо 
развитие, който е бил в същността си изгубен за тях 
вследствие на монголо-татарското нашествие и двете 
столетия чуждоземно иго. И макар в началото на ХVІІ 
в. вече да е било невъзможно да се премахне самият 
принцип на централизирана държавна власт, неговите 
конкретни проявления биха могли коренно да се разли-

                                                 
464 Приведеното обстоятелство е свързано също с това, че основава-
нето от Титурел в Европа на Мистериите на Граала в VІІІ столетие 
съвпада с втората половина на Четвъртата културна епоха, когато в 
човечеството се е развивала предимно Разсъдъчната душа или Душа-
та на чувството. 
 
465 Според данните на съвременната Наука за Духа, Разсъдъчната 
душа или Душата на чувството се развива в човека в периода от 28 до 
35-годишната му възраст, при това времето от 30 до 33 години е 
особено важно. 
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чават от това, което после е било осъществено в руска-
та история466. 
Във всеки случай, трите събития от ХVІІ в., оказали 

изключително неблагоприятно влияние върху цялото 
следващо развитие на Рус, би могло да бъдат избегнати, 
а именно: разколът на Руската църква, повлякъл след 
себе си жестоки преследвания на най-добрата част на 
руския народ; радикалните реформи на Петър, които в 
своите противоестествени форми са били израз на изо-
пачено развитие на Разсъдъчната душа или Душата на 
чувството и отделните позитивни моменти на която 
биха могли да бъдат постигнати със съвсем други ме-
тоди и в съвсем други срокове; и накрая отначало юри-
дическото, а скоро и фактическото въвеждане и разп-
ространение по цялата страна на крепостното право 
много силно задържало и забавило духовното развитие 
на народа. 
Но най-главното е, че на целия народ би му било зри-

мо показано спиритуалното действие на „духа на Граала” 
в следващия, по-висш принцип на човешкото същество, 
в резултат на което би възникнала реална възможност 
за постепенно разпространяване на силите на Разсъ-
дъчната душа или Душата на чувството в най-широките 
кръгове на източноевропейското население. Тогава 
нейният импулс не би бил възприет от най-добрата му 
част като „действие на антихриста” (така 
старообредците са характеризирали реформите на Пе-
тър), а би станал необходима и желана степен на по-
нататъшното духовно развитие, водеща към възникване 
на „среден слой” между обикновения народ и аристок-
рацията, липсата на който е била една от съществените 
социални причини за руската трагедия в 1917 г.467. С 
други думи, в Рус впоследствие би могло да възникне 
духовно и социално устройство, при което „социалисти-
ческият експеримент” на ХХ в. би се оказал невъзможен. 
Проницателните хора, посещаващи Русия във време-

ната на петровите реформи, са предчувствали зароди-
шите на неизбежна катастрофа. Така, например, хано-
верският посланик Христиан Ф. Вебер, който е прежи-
вял в Русия петровите преустройства, е пророкувал в 
1718 г., че в „тази държава всичко един ден трябва да 
завърши с ужас... защото стенанията на толкова милио-
ни души се издигат на небето против царя”. След две 
столетия това пророчество се изпълнява468.  

                                                 
466 Освен това чрез възцаряването на истинския Димитрий би могло 
да се избегнат изключително негативните последствия от това, че 
самият род на Рюриковичите, в който е действал изначалният импулс 
на Сетивната душа, е бил прекъснат на степен на нейното пълно 
луциферизиране (Иван Грозни). Без да е вътрешно преобразен, този 
импулс на луциферизираната Сетивна душа е продължавал да дейст-
ва и по-нататък в руската история. А въплъщението в последния 
представител на рода на Рюриковичите на висш Християнски Посве-
тен, принадлежал някога към вътрешния кръг на Мистериите на 
Граала, би могло отново да пречисти Сетивната душа от луциферич-
ните сили. От казаното следва също, че въплъщаването на толкова 
висш Посветен в такива духовно-душевни и социални условия само 
по себе си е било огромна жертва. 
 
467 По-нататък, на границата на ХІХ–ХХ в., този слой, макар и пора-
ди съвсем други духовноисторически предпоставки, все пак посте-
пенно е започнал да се формира в Русия. Неговата съдба и полити-
ческа роля в руската революция ще бъде разгледана по-долу. 
 
468 R. Riemeck. Moskau und der Vatikan. Basel 1978. 

Всичко казано по-горе за четирите вида Разсъдъчна 
душа или Душа на чувството на Изток в Европа може 
да обобщим в по-долу приведената схема. 

 

 
 

До наши дни не стихва разгорелият се още в ХІХ в. 
сред учените-историци спор за оценката на личността и 
реформите на Петър І. Бил ли е той велик благодетел на 
Русия, който е пренесъл в кратък срок на нейна почва 
най-важните достижения на западната цивилизация и с 
това е издигнал своята страна в ранга на могъща евро-
пейска държава, или е бил един от най-страшните тира-
ни в руската история, принудил със сила страната да се 
отклони от предначертания й път на развитие и да 
тръгне по друг път, дълбоко чужд на цялата нейна ис-
тинска същност и вътрешно призвание. Този спор е бил 
най-важната съставна част на дискусиите, които в ХІХ 
в. са водили помежду си така наричаните „западници” и 
„славянофили”. Първите са почитали Петър като велик 
герой в руската история, съумял да изведе Русия от 
провинциалното съществуване в покрайнините на Ев-
ропа и да направи от нея мощна и влиятелна европейс-
ка държава, с мнението на която оттогава е трябвало да 
се съобразяват останалите европейски страни. „Славя-
нофилите”, напротив, са изтъквали съвсем друг аспект 
от дейността на Петър. „Той не е разбрал нито Русия, 
нито нейното минало” – е писал в 1860 г. К. Аксаков – 
„той и народът не могат да живеят заедно...” (н)469. 
Тази неразрешима за историческата наука загадка 

може да бъде решена по задоволителен начин само 
благодарение на съвременната Наука за Духа. А пос-
ледната съвсем ясно посочва, че ако проникването на 
импулса на Разсъдъчната душа или Душата на чувство-
то в началото на ХVІІ в. и особено в обрата на ХVІІ–
ХVІІІ в. на Изток в Европа е било абсолютна духовно-
историческа необходимост и поради това само по себе 
си безусловно положително явление, то, напротив, са-
мата форма и главно методите, с които този импулс в 
изключително кратък срок е бил насилствено внедрен в 
руския живот – чрез механично разрушаване, а не чрез 
преобразуване на всички съществуващи дотогава соци-
                                                 
469 Цитат от: V. Gitermann. Geschichte Rußlands. Bd. ІІ. Frankfurt am 
Main 1965. 
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ални основи в съответствие със съдържанието и истин-
ския смисъл на „духа на Граала”– са били дълбоко отри-
цателни и в много отношения даже гибелни. 
От екзотерична гледна точка може би най-точно 

същността на този проблем е охарактеризирал Алек-
сандър Херцен, прекарал много години в емиграция в 
Лондон: „Ако Петър І е бил действително голям исто-
рически деятел, то той, посредством търговските връз-
ки с другите народи, без бързане би достигнал същото, 
до което е стигнал с насилие и жестокост” (н)470. А от 
езотерична гледна точка фигурата на Петър може да 
бъде видяна в истинска светлина само ако се вземе под 
внимание, че в този случай имаме работа с човек, който 
в буквалния смисъл на думата е завладян от импулса на 
Разсъдъчната душа или Душата на чувството, крайно 
уродливото, едностранчиво развитие на която у Петър 
се е проявявало дори в неговия физически облик. 
По природа с необичайно висок ръст (повече от два 

метра), с мощно тяло и силни крайници, Петър е бил 
надарен и с непропорционално малки ръце и крака и 
изключително несъразмерна – дребна, кръгла, като 
билярдна топка – глава, възвисяваща се на необичайно 
тънка и дълга шия. Възниквало е впечатлението, от 
една страна, за необикновено волева, но подложена на 
диви, неконтролирани страсти натура, а от друга – на 
силен, но развит крайно едностранчиво, рационалисти-
чен ум471. 
Във връзка с това особено показателно е пълното 

равнодушие на Петър към всички положителни дости-
жения на вече действащата на Запад Съзнателна душа. 
Така, в 1698 г. в Англия, на Петър са му показали, нап-
ример, английския парламент и подробно са му обяс-
нили принципа на неговата работа. На него даже са му 
позволили през таен прозорец да надзърта в главното 
помещение на парламента и да послуша провежданите 
там дебати. Обаче за възприемане на такъв вид явления 
на западната култура Петър просто не е имал съответ-
ния орган за възприемане. Поради това в Европа в 
ХVІІІ в. надали може да се намери по-голям историчес-
ки контраст, отколкото противоположността между 
английския парламентаризъм и авторитарната структу-
ра на управление, основана след това от Петър в Русия. 
От гледна точка на Науката за Духа всичките тези и 

многото други особености на Петър може да се обяснят 
само с факта, че Разсъдъчната душа или Душата на 
чувството се е проявявала в него със стихийна мощ, но 
в крайно луциферично-ариманична форма, съчетавайки 
често луциферичната жестокост, придобиваща поняко-
га формите и замаха на жестокостта на Иван Грозни 
(например, при потушаването на Стрелецкия бунт и 
при насилственото провеждане на някои реформи), с 
чисто ариманична разсъдъчност и склонност към юри-
дическо-абстрактно мислене. 
Този едностранчив и с възрастта все по-демонизиращ 

се импулс на Разсъдъчната душа или Душата на чувст-
вото се е проявил у Петър още от ранна младост. Сякаш 
                                                 
470 Цитат от: D. Tschižewskij. Zwischen Ost und West: Russische Geist-
esgeschichte. Bd. 2: 18; 20. Jahrhundert. Hamburg 1961. 
 
471 По напълно разбираеми политически причини на по-голяма част 
от по-късните портрети на Петър той е бил преобразяван в силно 
идеализиран вид. 

от някакъв непреодолим вътрешен инстинкт, неговият 
взор от самото начало се е насочвал към чужденците, 
които на свой ред са били привлечени от съвсем необи-
чайните за руския живот от онова време интереси на 
бъдещия руски цар. Скоро чужденците вече стават не-
гови главни учители, а по-късно са по-голямата част от 
неговото непосредствено обкръжение472. Лошо образо-
ван (до края на живота си той така и не се е научил 
грамотно да пише) и напълно чужд на каквито и да 
било хуманитарни или изобщо културни достижения на 
своето време, Петър силно се е вълнувал само от два 
всепоглъщащи интереса: към техниката и военното 
дело, и в частност – към корабостроенето. (При това 
науката като такава е интересувала Петър единствено 
дотолкова, доколкото тя е подхождала за утилитарно-
то473 използване за военни цели). 
Най-силна антипатия в продължение на целия свой 

живот той е изпитвал към духовното и историческото 
минало на собствената си родина и изобщо към всичко, 
което в нейния национален характер и народни обичаи 
не е приличало на пораждащите у него безгранично 
възхищение западни образци. А тъй като в края на ХVІІ 
в. такова в Рус е било почти всичко, то и неприязънта 
на Петър се е разпространявала практически върху 
всички без изключение области на традиционния руски 
живот. В историческото минало на Русия той е виждал 
само досадно препятствие за изпълнение на своите 
великодържавни планове, в неговите представители – 
своите главни врагове, подлежащи или на насилствено 
превъзпитаване, или просто на физическо унищожава-
не. При по-близко познаване на личните особености на 
самия Петър, а също на същността на неговите рефор-
ми, възниква и все повече се засилва впечатлението, че 
в неговото руско тяло е действала душа, по своите за-
ложби и стремежи абсолютно чужда на всичко истинс-
ки руско и изобщо славянско, дошла за въплъщение на 
Изток в Европа от съвършено друга историческа и со-
циална среда. 
При опит в медитативно задълбочаване да си предс-

тавим съответстващото на такава душа социално и ис-
торическо обкръжение пред вътрешния взор напълно 
ясно възниква образът на Древния, имперския Рим от 
първите християнски столетия. Именно в неговите уп-
равляващи кръгове често се е срещало подобно съчета-
ване на диви, необуздани страсти и жестокост с абст-
рактно юридическо-разсъдъчно мислене474. 

                                                 
472 Особено двама – пришелецът от Женева Франц Лефорт (1656–
1699) и шотландският благородник Патрик Гордън (1635–1699), 37 
години по-възрастен от Петър – са играли през първите години на 
неговото царуване съществена роля. 
 
473 Бел. пр.: Утилитарен {utilis (лат.)=полезен}=1. Направление в 
етиката, което смята ползата за основа на нравствеността и критерий 
за човешките постъпки, разпространено във Великобритания в края 
на ХVІІІ и началото на ХІХ в.; 2. Стремеж от всичко да се извлича 
материална полза. 
 
474 Жестокостта се е съчетавала при Петър със странен, понякога 
достигащ до извращение, интерес към науката. Така, пристрастието 
към анатомичните студии е намерило своя израз в неговата заповед 
да се предават в Академията на науките за изследване на главата 
всички екзекутирани от него „врагове на държавата” – в своето пре-
обладаващо мнозинство абсолютно невинни жертви на петровия 
терор. Колекцията от такива глави дълго време е била съхранявана в 
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Особено показателни във връзка с това са редовно 
организираните от Петър богохулствени „празненства” 
и „процесии”, имащи за цел не само осмиването на 
духовенството, но и открито злобно да се погаври с 
най-светите религиозни чувства на обикновения народ 
                                                                                  
Кунсткамерата в Санкт Петербург. 
 {Бел. пр.: «Но когато става дума за еволюцията на човечеството, тогава в 
съображение идва и следната важна особеност, а именно, че Духовете на Мрака 
упражняват своята власт предимно над разума и интелекта. Те могат да обхванат и 
да контролират разума и интелекта, обаче не и емоциите, не и волята, преди всичко, 
не и волевите импулси... Защото в хода на общочовешката еволюция, волята се 
развива много по-бавно, отколкото мислите. Моля ви да вникнете в тази изключител-
но важна истина: Волята се развива много по-бавно, отколкото мислите... 
Официалните историци могат да възразяват колкото си искат срещу това, което ще 
кажа сега, но техните възражения нямат никаква стойност. Ето за какво става дума: 
През последните исторически епохи от еволюцията на човечеството, разумът и 
интелектът никога не са действали положително в живота. Върнете се назад към 
въстанията на робите в древен Рим: в основата им бяха озлоблението, волевите 
импулси. Съвсем друго е положението през ХІХ и ХХ в. Исторически съвременната 
социалдемокрация не може да се сравнява с въстанията на робите; тя е нещо съвър-
шено друго, тя възниква от теорията... Хората бяха изправени на крака от няколко 
фрази, от няколко чисто критични, чисто теоретични фрази... Защото хората... имаха 
същите (старите. Бел. пр.) волеви импулси... В сравнение с мисленето, волята 
изостана!... 
Отчасти докато Духовете на Мрака бяха горе, отчасти след като бяха свалени на 
Земята... те искаха да развият само едното течение на разума, на материалния 
разум... И сега вие виждате как материалният разум завладява дори емоциите... и то 
не само по пътя на разумното убеждение... Никога досега разумът не е държал 
кормилото по този начин... 
Много важно е да стигнем до разбирането на тези неща. Обаче за да ги разберем, ние 
трябва да надникнем в това, което става зад кулисите на така наречената световна 
история. Попитайте някого, който не се интересува особено от нещата. Откога датира 
историята? Откога човечеството разполага с това, което днес наричаме „история”? 
Той ще ви отговори: О, това е една много стара работа! –Обаче историята не е по-
стара, да речем, от сто години. Онова, което днес наричаме история, не е по-старо от 
сто години... Вие чувате: Историята учи това и онова. После този човек продължава: 
След Трийсетгодишната война се случиха тези или онези събития... В действителност 
историята не ни учи на абсолютно нищо! Защото в материалистичен смисъл, научна 
дисциплина е само онази, която чрез точно повторение на определени процеси, 
винаги може да възпроизведе миналото и да предвиди бъдещето, разбира се, само в 
своите строго определени рамки. Както, например, химикът, когато провежда даден 
експеримент, той знае: ето, сега той съединява точно определени вещества, от които 
произлизат точно определени химически реакции; ако след време бъдат съединени 
същите вещества, ще се получат същите реакции... Следователно, според днешната 
научна логика, не може да съществува никаква наука, ако тя не се гради на повторе-
нието, на повторяемостта. Размислете върху това. 
Или с други думи: от материалистична гледна точка, историята не може да бъде 
научна, понеже в историята никога нищо не се повтаря, а непрекъснато възникват 
нови комбинации. Следователно, тук не можем да правим никакви умозаключения 
според метода, който е валиден за останалите науки... Понятието „история” ще 
получи своя истински смисъл само тогава, когато бъдат обхванати и духовните 
импулси. Едва тогава може да се говори за това, което става в действителност, както 
и да се говори, естествено в много по-малък мащаб, за това, което става зад кулисите 
на видимия свят... Занапред хората ще са в състояние да извличат познания, отнася-
щи се до цялостния ход на еволюцията, само от Духовния свят. Следователно, днес 
историята е все още в своя ембрионален стадий... един ден тя ще разгърне своя 
стогодишен ембрион... в разглеждането на онези духовни събития, които се разигра-
ват зад кулисите на видимия физически свят. За тази цел е необходимо най-вече 
следното: хората да се пробудят за това, което става... 
Тази така наречена „история”, която – такава, каквато е – представлява истинска 
нелепост... трябва да бъде изграждана така, че навсякъде да се усеща присъствието 
на Духовния свят. Разбира се, Науката за Духа може да съживи и по-ранните истории. 
Ние изучаваме духовнонаучните импулси също и с тази цел, че те могат да съживят 
всички онези нелепости, които днес се предлагат... под формата на гръцка и римска 
история... Хората могат да пробудят у себе си усета за действителността. Защото 
днес усетът за действителността им липсва дори и по отношение на най-елементарни 
неща, както и по отношение на тяхното съизживяване. Днес хората вярват, че са 
реалисти и материалисти, докато всъщност те са най-абстрактните теоретици, които 
можем да си представим, те са претъпкани с голи теории, заспали са в своето обкръ-
жение от голи теории и нямат никакво желание да се пробудят... Те чисто и просто 
вземат понятията за действителност... 
Ето как хората биват приспивани с помощта на абстрактни понятия и започват да 
вярват в обратното на това, което е действителният свят. А тъмните сили чакат само 
това! И когато някой някога се пробуди, светът не му обръща никакво внимание...» 
(GA177, 28.Х.1917)}. 

и изобщо на всеки вярващ християнин. 
Например, на главните християнски празници Петър 

нееднократно е правил следното. Цялото свое обкръ-
жение – в мнозинството си състоящо се от чужденци – 
той е нагиздял в одеяния, пародиращи обличането на 
различните църковни свещенослужители, от патриарха 
до обикновения поп (самият Петър е обичал да се пре-
меня в дяконовско облекло). След това шумната и вече 
пияна нагиздена тълпа на осемдесет шейни и каляски 
през цяла Москва се е отправяла в Немската слобода, а 
оттам в двореца на най-близкия приятел на Петър – 
Лефорт, където после се е празнувало пищно в покло-
нение на Бога на виното Бакхус. Начело на цялата про-
цесия се е появявал „всенадсмиващият се патриарх”, 
надменно перчещ се с „митра” на главата, с изображе-
ние на голия Бакхус, а в ръцете – с „патриаршеския 
жезъл” с релефите на Амур и Венера. Вместо изгаряне 
на тамян са пушили тютюн, с благословения са били 
раздавани лули за пушене, изработени във формата на 
кръст, подложките за чашите с вино са изобразявали 
Евангелието и други подобни. 
Може би тази непреодолима потребност на Петър 

демонстративно, пред целия народ, да изразява своето 
презрение към християнската религия475 най-
красноречиво свидетелства за вътрешните подоснови 
на душевния живот на този странен цар, като че ли 
незримо хранен от неговите безсъзнателни възпомина-
ния за собственото кармично минало. Във всеки случай 
подобни увеселения не са имали нищо общо с дълбока-
та религиозност и цялото християнско устройство на 
руския живот от онова време. 
Посочените особености на характера на Петър, макар 

и да са били зародишно присъщи му от юношеските 
години, окончателно са били формирани и са се отрази-
ли външно едва след неговото първо пътуване в чуж-
бина в 1697–1698 г. в компанията на Лефорт. Особено 
значение при това е имало посещението в Холандия и 
Англия, където Петър е прекарал много месеци. 
Избухналото в негово отсъствие така наричано въс-

тание на стрелците, привърженици на София, е било 
един ден преди спешното връщане на царя в Москва с 
успех потушено от другия негов сподвижник, шотлан-
деца Гордън. Повече от две хиляди човека са били 
арестувани и очаквали решението за своята участ. Раз-
правата на царя с пленниците по безсмислената й жес-
токост и стихийна ярост е сравнима само с най-лошите 
деяния на Иван Грозни. В присъствието на Петър в 
продължение само на няколко дни неговите помощни-
ци публично са екзекутирали около хиляда човека. По 
разкази на очевидци, самият Петър, облян от главата до 
краката с кръвта на своите жертви – на петима от тях 
той е отсякъл главите собственоръчно – като безумен 
по цели дни е тичал насам-натам по целия Червен пло-
щад от един пън към друг. След завършването на екзе-
куциите (за страх на московчани телата на екзекутира-
ните е било забранено да бъдат предавани за погребва-
не цели пет месеца) Петър от кървавата касапница 

                                                 
475 В 1721 г. „подигравателният празник”, както са го наричали в 
обкръжението на царя, е бил устроен даже в една от църквите, което 
само още повече подчертава своеобразната привързаност на Петър 
към упадъчните езически култове на Древния Рим. 
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веднага е преминал към осъществяване на своите 
„прогресивни” нововъведения, залавяйки се за тях със 
същата жестокост и безпощадност. Един след друг се 
посипали укази: за реформа на календара, за задължи-
телното за всички юноши облекло, скроено по западен 
маниер, за забраната в двора да се носят бради, за раз-
решението да се пуши тютюн и да се пие вино... и т.н. 
И всичко това е следвало да се изпълнява под страх от 
неизбежно заточаване или телесни наказания. 
Радикалната промяна в целия характер на управление 

на Петър и особено дълбоката промяна, станала в самия 
цар след пътуването му в чужбина, до такава степен са 
биели на очи даже на обикновения народ, че повсемес-
тно скоро са възникнали слухове за „подмяната на ца-
ря”, за това, че истинският цар е убит или пратен от 
чужденците в затвор, а върналият се от чужбина самоз-
ванец е син на холандски моряк или даже на самия Ле-
форт. Старообредците направо обявили Петър за „пред-
теча на антихриста”, а по-късно и за самия антихрист, 
проявявайки отчаяно неподчинение на неговите рефор-
ми. Слуховете, разбира се, са били погрешни, но наст-
роението на народа е отразявало реалния духовен факт 
– окончателното проникване на демоничните сили в 
Разсъдъчната душа или Душата на чувството на Петър, 
завършило точно по времето на неговото връщане от 
чужбина, т.е. в навечерието на неговата двайсет и осма 
годишнина. 
Скоро след издаването на първите укази Петър е 

пристъпил към много по-радикални мероприятия, ха-
рактерът на които и особено методите на тяхното про-
веждане все по-силно са напомняли древноримските. 
Наред със създаването на първия руски флот, погълнал 
една четвърта част от националния доход на страната, е 
била започната пълна реорганизация на цялата войска. 
По законодателен начин е било въведено пожизнено 
рекрутство476, позволяващо чрез многогодишно обуче-
ние на войниците за пръв път в Русия да бъде създадена 
огромна за онези времена редовна армия (към 1725 г. тя 
вече е наброявала повече от двеста хиляди човека). При 
това порядките в нея са били такива, че на мястото на 
обучение рукрутираните са били доставяни, като пра-
вило, оковани във вериги, а за да възпрепятстват бягст-
вата, на лявата ръка на новобранеца с нагорещено же-
лязо са слагали клеймо във формата на кръст. След 
многоседмични походи войниците са били настанявани 
за нощуване в затвори, а са ги хранили толкова лошо, 
че много умирали по пътя от глад и болести. 
На пълно реорганизиране е бил подложен и целият 

държавен апарат. Бил е въведен така наричаният „Спи-
сък на ранговете”477, строго регламентиращ цялата ра-
ционализирана и йерархично разчленена държавна 
структура, с много елементи напомняща на масонската. 
За всички произхождащи от дворянското съсловие е 
била въведена задължителна служба в държавните уч-
реждения или армията. 
Вместо Болярската дума в 1711 г. е бил учреден в ка-

чеството на висш правителствен орган Сенат (както в 

                                                 
476 Бел. пр.: Военна повинност. Recruter (фр.)=вербувам. 
 
477 Бел. пр.: „Табель о рангах”. Система от военни, граждански и 
придворни чинове по степени. 

Древен Рим). И едновременно (в същата година) Петър 
официално е основал института на тайната полиция 
(щатът на доносниците) – вътрешнодържавна шпионска 
организация, имаща за цел да проследява и ликвидира 
всички противници на царя и неговата нова политика. 
Отделни опити да бъде създадено нещо подобно са 
били предприемани в Русия и по-рано, но преди Петър 
те са имали спонтанен характер и са се основавали в 
повечето случаи на инстинктите и променливите наст-
роения на самия цар, а поради това, като правило, 
веднага са преставали да съществуват след неговата 
смърт. А петровата тайна полиция е била създадена в 
такава обмислена рационална форма и е имала толкова 
здрава организационна структура, че в резултат е про-
съществувала до ХХ в. 
Особено важно за успеха на своите реформи Петър е 

считал постигането на пълно подчиняване на Църквата 
на държавата. След смъртта на патриарха той отначало 
се е противопоставил на избирането на нов, а после 
вместо патриаршеската длъжност е учредил за управ-
ление на църковните дела Свети синод – държавно уч-
реждение, в което висшите църковни йерарси е трябва-
ло да изпълняват ролята на обикновени чиновници. 
Заседанията в него са се провеждали под ръководството 
на назначен от царя оберпрокурор – като висш предста-
вител на държавата – и при задължителното присъствие 
на член на тайната полиция като наблюдател (така на-
ричаният инквизитор). Всички действия и решения на 
Синода са подлежали на най-строг държавен контрол, а 
всички негови членове е трябвало задължително да 
полагат клетва за вярност на царя „като висш съдия на 
тази духовна колегия”. „В полицейската държава, която 
Петър е считал за свой идеал, Църквата не е могла да 
бъде извън държавната система”478. Това мероприятие 
също по удивителен начин напомня опитите на някои 
римски цезари да подчинят на своята власт и да използ-
ват за свои цели остатъците на още съхранилите се на 
територията на империята древни Мистерии. 

 
Правилно оценил значението на института на Църк-

вата за осъществяването на своите планове, Петър по-
нататък със заплахи и подкупи всячески се е стремил да 
използва Синода и най-влиятелните йерарси за пропа-
гандиране на своите идеи сред народа, което, като пра-
вило, е успявал, макар рядко да е донасяло желаните 
плодове. 
Самият Петър никога не е пропускал случай да пока-

же своето дълбоко отрицателно отношение към религи-
ята: монасите той е наричал „гангрена” (манастирите в 
периода на неговото управление са били подлагани на 
преследване и са били облагани с изключително високи 
данъци), за молитвата постоянно е казвал: „Всички се 
молят. Каква е ползата от това за обществото?”479 – или 
е твърдял, че не вижда никаква разлика между правос-
лавието и протестантизма (а народът е считал протес-
тантите за еретици). Със специален указ Петър е отме-
нил тайната на изповедта, а всички свещеници е задъл-

                                                 
478 Цитат от: D. Tschižewskij. Zwischen Ost und West: Russische Geist-
esgeschichte. Bd. 2: 18; 20. Jahrhundert. Hamburg 1961. 
 
479 Пак там.  
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жил да правят доноси за миряните на властите. Всички-
те тези, а също и много други неща, бързо са унищожа-
вали в очите на народа представата за царя като за 
истински християнски управител. 
Мнозинството от населението изобщо не е разбирало 

„рационалистичния” смисъл и „прогресивните” цели на 
петровите реформи, но затова пък все по-ясно е усеща-
ло стоящия зад тях и с течение на времето усилващ се 
демоничен елемент. Много хиляди хора не смеейки 
открито да се съпротивляват на властта на царя, все по-
често са се спасявали с бягство в покрайнините на 
страната, докато по-решителните са прибягвали и към 
открито неподчинение, не желаейки да участват в ме-
роприятията на „царя антихрист”. Но ако в ХVІ в. още е 
било възможно да се скрият от произвола и злодеянията 
на Иван Грозни и неговото обкръжение, то сега да се 
спасят от добре организираната държавна машина е 
било практически невъзможно. Разпространената 
включително до отдалечените райони на Севера и Си-
бир система за излавяне и наказване на бегълците все 
по-често е пораждала като противодействие масови 
актове на самоизгаряне, особено сред староверците. 
Цели села с жените, децата и старците са предпочитали 
да приемат доброволната смърт в огъня, отколкото да 
се подчинят или да тръгнат на компромис с „демонич-
ната власт”. Само за периода от 1675 до 1691 г., по 
приблизителни изчисления, са станали повече от 
двайсет хиляди такива случаи. 
В 1703 г. след блестяща победа над шведите в Север-

ната война на брега на Балтийско море в устието на 
река Нева са били положени основите на Санкт Петер-
бург – новата столица на Руската държава, която, спо-
ред идеите на Петър, е трябвало да стане „четвърти 
Рим”480. На силно заблатена и напълно безлюдна тери-

                                                 
480 Самият факт, че Петър І, основавайки в 1703 г. Санкт Петербург 
като център на огромна евро-азиатска империя, се е стремил да при-
даде на новата столица политическото значение на „четвърти Рим”, 
прави от него едновременно и продължител и противообраз на Конс-
тантин Велики (около 285–337). Последният, както е известно, в 324 
г. пренася столицата на Римската империя в град на Византия, 
преименуван след това Константинопол, т.е. от запад на изток, 
назовавайки града със своето име. (Още приживе са започнали да 
именуват двамата императори „велики”). А Петър, пренасяйки 
столицата от Москва в устието на Нева и наименувайки я в чест на 
своя покровител, св. Петър, е предначертал с това противоположната 
посока на развитие на Русия – от изток на запад. Понеже подобно на 
Константин преди всичко са го привличали още съхранилите се на 
Изток последни остатъци от най-древната луциферична мъдрост, така 
с още по-голяма сила е привличала и омайвала Петър изгряващата на 
Запад ариманична мъдрост на настъпващата „научна” епоха. Истори-
чески основаването на Санкт Петербург е било предхождано от про-
възгласяването на Москва за „трети Рим”, което е било осъществено 
на два етапа. В 1472 г. цар Иван ІІІ се е оженил за племенницата на 
последния византийски император София (Зоя) Палеолог. Това е 
станало първата крачка за признаването на Москва за единствена 
наследница на Константинопол. (София Палеолог в онова време е 
живяла в изгнание в Рим, понеже Константинопол в 1453 г. е бил 
завладян от турците). Външен знак за това е било включването на 
византийския двуглав орел в герба на Москва като основен имперски 
символ. 
След малко повече от половин век Иван Грозни, самолично обявя-
вайки себе си за първи руски цар и пряк потомък на римските цезари, 
за пръв път публично е провъзгласил Москва за „трети Рим”, въвеж-
дайки тази представа за нея в цялата следваща руска история. По 
такъв начин, пътят от „първия” към „четвъртия” Рим, т.е. от Констан-
тин І с неговото провъзгласяване на Християнството за държавна 
религия на Римската империя до Петър І, окончателно подчинил 

тория, подложена на опустошителни наводнения, са 
били насилствено докарани стотици хиляди селяни, 
войници и занаятчии, които в ужасни условия, при пос-
тоянно недояждане, страшни епидемии и масови не-
щастни случаи, е трябвало зиме и лете, без прекъсване, 
да изкореняват дървета, да копаят отводнителни канали 
и да полагат в блатистата основа каменните фундамен-
ти на бъдещите дворци и държавни учреждения. Със 
специален указ Петър е наредил в останалата част на 
страната да се строят само дървени здания, тъй като 
всички зидари и каменоделци задължително е трябвало 
да участват в строителството на новата столица. Колко 
десетки, дори стотици хиляди хора са пожертвали жи-
вота си заради възникването на този град, сега вече не е 
възможно да се определи. Обаче столетия по-късно в 
народа още е живяла паметта за града, построен „върху 
кръвта и костите” на хиляди невинни жертви. Не по-
добро е било и положението на другите десетки хиляди 
хора, които насилствено са били докарвани за построя-
ване на корабите, каналите, пътищата и военните ук-
репления. 
От разглежданата гледна точка е интересен външният 

вид на Санкт Петербург, първият руски град, който от 
самото начало е строен, изхождайки само от рациона-
листично-утилитарни цели. Неговото чисто геометрич-
но планиране, строго класически стил на мнозинството 
здания, напомнящ ако не древния Рим, то най-малкото 
Париж или Виена, накратко, цялата атмосфера коренно 
го е отличавала от останалите градове на тогавашна 
Русия и особено от патриархална и старомодна Москва. 
Още в самото различие на новата и старата столица се е 
виждал външният израз на вътрешното противостоене в 
Изтока на Европа на двата елемента на човешкото съ-
щество – Разсъдъчната душа или Душата на чувството 
и Сетивната душа481. 
За осъществяване в най-кратък срок на своите „гран-

диозни” преобразувания Петър, естествено, се е нужда-
ел от голямо количество пари и от обширни човешки 
ресурси, или, казано на съвременен език, от финанси и 
евтина работна сила. Първия проблем той е решил, 
въвеждайки неимоверни данъци. С тях е било облагано 
почти всичко, не само всички членове на семейството, 

                                                                                  
Християнството в Русия на интересите на държавата (учредяване на 
Синод), е такова историческо развитие, в хода на което всички ду-
ховни импулси постепенно са били замествани с политически. Такова 
развитие е напълно противоположно на онова, което е било отразено 
в легендите за духовния Паладиум и неговата връзка с бъдещето на 
Източна Европа. (По-подробно за това виж в S.O. Prokofieff. Ewige 
Individualität. Anh. ІІІ). 
 {Бел пр.: За Паладиума или древната статуя на Атина Палада, виж 
също, например GA208, 6.ХІ.1921}. 
 
481 Различието между Санкт Петербург и Москва с особена убеди-
телност е посочено в романа на Лев Толстой „Война и мир”. За 
вътрешното различие между старата и новата руска столица е 
говорил и Рудолф Щайнер: „Петър І е внесъл Запада в руския живот във 
времето, когато Русия в своята душа още в много отношения е имала източен 
характер. Той е внедрил в хората, притежаващи още голяма симпатия към 
теокрацията, юридическо-държавния елемент и, наред с Москва, на запад от нея, е 
основал Петербург. Днес малко разбират, че това са два различни свята: Петербург – 
това е Европа, а Москва – това е Русия, където още силно се проявява влиянието на 
чисто теократичния елемент” (GA305, 26.VІІІ.1922). 
 {Бел. пр.: Теокрация {(гр.): θεος=Бог и κρατία=имам власт}=1. 
Форма на управление, при която политическата власт принадлежи на 
духовенството; 2. Държава с такава форма на управление}. 



Наука за Духа − Антропософия 
Духовните извори на Източна Европа и бъдещите Мистерии на Светия Граал 

__________________________________________________________________________________________________ 
 
 

  
132 

но и болшинството от най-необходимите предмети за 
домашна и даже лична всекидневна употреба, като: 
брадите, шапките, печките, баните, избите, тютюнът и 
виното, солта, всички видове хранилища и много, мно-
го други неща482. За по-рационално и ефективно съби-
ране на данъците цялата страна е била разделена на 8 
(по-късно на 10) губернии, разчленени на свой ред на 
множество уезди. Начело на всяка губерния е бил пос-
тавен губернатор като висш представител на държавни-
те интереси на областта (социална структура, много 
напомняща системата на „провинциите” в Древноримс-
ката империя). 
Висш идеал на Петър е било създаването на такова 

положение, при което всички страни на живота на на-
селението биха се оказали под постоянен и абсолютен 
контрол на държавния апарат. Всичко извършващо се в 
страната е трябвало без изключение да служи единст-
вено „на общественото благо”, а по-точно, „за благото 
на държавата”. Харизмата – надареността, способнос-
тите и призванието – на венценосната личност е тряб-
вало, според идеите на Петър, да отстъпи и да премине 
сега към безличната и анонимна власт на държавата. 
Само че за разлика от епохата на Иван Грозни, когато 
от нищо не ограничената воля на самодържеца е била 
висшата и решаваща инстанция във всички държавни 
въпроси, сега все същият монаршески произвол е бил 
провъзгласяван за „благо на държавата” както в юриди-
чески, така и в „нравствен” смисъл, на която отсега са 
били длъжни по принуждение да служат всички слоеве 
на населението, от висшата аристокрация483 до пос-
ледния селянин484. По такъв начин, вече в самата идея 

                                                 
482 От паричните суми, постъпващи по този начин в държавната 
хазна, почти деветдесет процента са били използвани за нуждите на 
армията и флота (положение в 1710 г.). 
 
483 Аристокрацията е била освободена от принудителна държавна 
служба едва при Петър ІІІ с манифеста от 18 февруари 1762 г. за 
даряване „на предимства, права, привилегии и свобода на руското 
благородно дворянство”. 
 
484 При сравняване в историческа перспектива на Петър І с Иван 
Грозни учудва фактът на синоубийството в живота на двамата тира-
ни, в което като в огледало са се отразили чертите на демонизираните 
Разсъдъчна душа или Душа на чувството и Сетивна душа. Така, Иван 
Грозни убива своя син в пристъп на с нищо не сдържана дива, живо-
тинска ярост. А Петър систематично в продължение на много седми-
ци присъства на всички разпити на своя син, сам участва в неговото 
изтезаване, но отговорността за убийството прехвърля на външната, 
юридическа инстанция. За Петър неговият син е държавен престъп-
ник. Поради това той е бил осъден на смърт не от Петър, а от Сената, 
наистина покорно следващ явното, но неизказано желание на бащата. 
В редицата на синоубийците може също да поставим и Сталин. През 
време на Втората световна война, когато мразеният от него син от 
първия брак е попаднал в плен и на Сталин му е било предложено да 
го размени с немски генерал, той е отговорил: „Войници с генерали 
не заменяме”, с което съзнателно обрича своя син на мъчителна 
смърт. Тази форма на убийство, така да се каже, „на разстояние”, е 
била изобщо особено характерна за болшевишкия терор. Главните 
палачи са убивали милиони за нищо не виновни хора, намирайки се в 
спокойствието и тишината на работния кабинет, без да се отдалечават 
от бюрото. 
 {Бел. пр.: „Източноевропейският елемент ясно долавя Духовния свят, лежащ в 
основата на всички природни сили и създания. Обаче ние сме склонни да си предста-
вяме този свят по съвсем друг начин и по-скоро да го свързваме с определени при-
родни същества, природни факти и т.н. 
Нека да се замислим още и върху това, че тази източна душа е в състояние да вижда 
в природните процеси не само външно-сетивното, а и астрално-духовното. Ето откъде 
идва и представата за извънредно големия брой същества, населяващи този своеоб-

                                                                                  
разен Духовен свят, който бихме могли да сравним със света на елфите. Духовният 
свят, който според духовнонаучните представи е петият свят, е приблизително 
същият свят, който се зазорява в душата на източните народи. Дали вие го наричате с 
това или онова име, няма никакво значение; важното е че източните славянски 
народи носят у себе си съответните усещания и представи, чрез които те спонтанно 
проникват в този пети Духовен план. Ето с кое основно усещане светът на Изтока 
подготви условията за появата на Духа-Себе именно в предстоящата Шеста следат-
лантска епоха, когато Съзнателната душа ще се издигне до степента Дух-Себе. И ние 
се убеждаваме в това не само чрез творческите изяви, които срещаме у тези Души на 
Народите, но и чрез чудната, тайнствена подготовка за Шестата епоха, която вече се 
върши от народите на Източна Европа. 
Извънредно забележително и във висша степен интересно е, как източният европеец 
показа своята възприемчивост за чистия Дух чрез факта, че той прие западноевро-
пейската култура с безгранично доверие, пророчески загатвайки по този начин, че 
след време той ще се съедини и с нещо много по-велико {“...на европейската култура 
се падна задачата, мисията да формира и възпита Аза” (GA121, 16.VІ.1910)}. Ето 
защо лесно е да си обясним и слабия интерес, който той проявява към отделните 
подробности на западноевропейската култура. От нея той възприема същественото, а 
не второстепенното, именно защото се подготвя за усвои онова, което ще навлезе в 
човечеството като Дух-Себе. Особено интересно е да видим, как под влиянието на 
Изтока там можа да възникне едно понятие за Христос, което се оказа много по-
издигнато, отколкото западното понятие за Христос, доколкото то не е плод на духов-
нонаучните изследвания. От всички философи, стоящи далеч от Науката за Духа, най-
издигнатото понятие за Христос има руският философ Соловьов (Виж Р. Щайнер: 
“Владимир Соловьов като посредник между Запада и Изтока” в GA36 
и лекцията от 24 септември 1921 г. в GA207). Той има такова понятие за 
Христос, което може да бъде разбрано само от последователите на Науката за Духа, 
понеже непрекъснато го развива, извисявайки го до една безкрайна перспектива и 
дава ясно да се разбере: това, което днешните хора знаят за Христос, е само начало-
то, защото засега Христовият Импулс може да открие на човечеството само малка 
част от това, което съдържа в себе си. –Ако обаче се замислим върху понятието за 
Христос, според както то е формулирано например от Хегел, ние ще установим: Хегел 
го схваща така, както може да го схване най-сублимираната Съзнателна душа. 
Коренно различно изглежда понятието за Христос при Соловьов. При него ясно 
различаваме двучленността на понятието за Христос и той категорично отхвърля 
всичко онова, което намира израз в безкрайните теологични спорове, и което общо 
взето се дължи на едно голямо недоразумение, защото обикновените понятия съвсем 
не са достатъчни, за да обхванат двойствената природа на Христовото Същество, 
съвсем не са достатъчни, за да подскажат, че в Христовото Същество ние трябва 
ясно да разграничаваме човешката същност от духовната същност. Тъкмо на това се 
опира понятието за Христос, че ние трябва да сме наясно: Какво точно става, когато в 
човека Исус от Назарет, който подготви всички необходими качества, навлезе Хрис-
тос? 
Тук ние сме изправени пред два свята, пред две природи, които трябва да проумеем, 
макар че на една по-висша степен те отново се сливат в пълно единство. Христос не 
може да бъде разбран в неговия дълбок смисъл, ако не сме наясно с тази двойстве-
ност. Това обаче може да постигне само онова философско мислене, което предусе-
ща, че човекът се подготвя да навлезе в една нова културна епоха, когато неговата 
Съзнателна душа ще прерасне в Дух-Себе, така че през Шестата епоха човекът ще 
усеща себе си като едно двойствено същество, чиято висша природа непрекъснато 
обуздава неговата низша природа. 
Ето тъкмо тази двойственост внася Соловьов в своето понятие за Христос и изрично 
подчертава: понятието за Христос има смисъл само тогава, когато приемем наличие-
то на една божествена и на една човешка природа, и то не като някаква абстракция, а 
като едно органично единство. Соловьов разбира и друго: в Христовото Същество ние 
трябва да виждаме два центъра на волята. Ако вземете теософските възгледи за 
истинското значение на Христовото Същество, които са възникнали не просто поради 
наличието на мисловните изводи, присъщи за индийците, а поради действителното 
духовно влияние на Индия, тогава заставате пред един Христос, в чиито три тела е 
постигнат моментът на чувствата, моментът на мисленето и моментът на волята. В 
случая вие  имате една чисто човешка природа на чувства, мислене и воля, в която се 
потопяват Божествените чувства, мислене и воля. Европейското човечество ще 
осмисли този факт едва след като навлезе в Шестата културна епоха. Обаче всичко 
това се проявява при Соловьов като един вид пророчество, когато неговото понятие 
за Христос просветва и възвестява зората на новата култура. Ето защо тази филосо-
фия на източноевропейските народи се издига с великански крачки над всякакво 
хегелианство и кантианство, и ако човек се потопи в нейната атмосфера, той внезап-
но и ясно усеща зародишните кълнове на предстоящото развитие. И всичко това 
отива много по-далеч, защото хората усещат понятието за Христос, каквото е то при 
Соловьов, като един пророчески знак, като самата зора на Шестата следатлантска 
култура. 
По този начин цялото Христово Същество и цялото значение на Христовото Същест-
во за философията са поставени в центъра на нещата, превръщайки се в нещо 
съвсем различно от това, което бихме могли да получим от западноевропейските 
понятия. Понятието за Христос – доколкото то не е извлечено от духовнонаучното 
познание и не е схващано като жива субстанция, която трябва да се намеси като една 
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за „благото на държавата”, поставена над съвестта и 
моралното самосъзнание на личността и по такъв начин 
„освобождаваща” от всяка отговорност за постъпки, 
изисквани „от държавните интереси”, вече се е съдър-
жала „теоретичната основа” на онова поробване на 
преобладаваща част от населението, за което ще гово-
рим по-нататък. 
Друго необходимо условие за осъществяването на ве-

ликодържавните планове на Петър е било създаването 
на отечествена военна промишленост, преди всичко 
металодобивна и металообработваща (оръжейна). Пос-
тоянно да се внасят „военни стоки” е било много скъпо 
и трудно, особено поради различни политически пре-
пятствия. А отделните опити, предприети в тази посока 
от предшествениците на Петър, са били недостатъчни 
за мащабите и характера на започнатите от него преус-
тройства. Затова при Петър започва стремително разви-
ване на рудодобива, железообработването, медодобива, 
построяват се нови оръжейни заводи, особено около 
Москва, на Урал и даже в близките райони на Югоза-
паден Сибир. Само че да строят, а после да работят на 
                                                                                  
духовна мъдрост във всяка област на държавата и обществото – Христовата личност, 
която усещаме като една личност, на която служи всеки, доколкото той е “човек с Дух-
Себе”, тази Христова личност е просто изваяна по великолепен начин в различните 
тълкувания, които Соловьов дава относно Евангелието на Йоан и неговите встъпи-
телни думи. И наистина, само в областта на духовнонаучното познание може да се 
появи пълно разбиране за дълбочината, с която Соловьов изрича думите: “В начало 
бе Словото или Логосът”, и за онзи различен начин, по който тъкмо Евангелието на 
Йоан може да бъде обхванато от една философия, за която усещаме: Да, това е една 
покълваща философия и по един забележителен начин тя ни насочва към бъдещето! 
Както от една страна сме длъжни да подчертаем, че на философско равнище Хегел 
представлява най-зрелият плод, най-зрелият философски плод на Съзнателната 
душа, така от друга страна сме длъжни да посочим, че философията на Соловьов 
носи в себе си онзи зародиш, който през Шестата културна епоха ще прерасне в една 
философия на Духа-Себе. Може би не съществува по-голяма противоположност от 
тази между понятието за държавата в най-висшия християнски смисъл, което за 
Соловьов просветва като сън от бъдещето, онова християнско понятие за държавата 
и народа, което поднася всички богатства на света като един дар пред слизащия от 
висините Дух-Себе, само и само да устои пред силите на бъдещето, само и само да 
бъде християнизирано от силите на бъдещето – следователно няма по-голяма проти-
воположност от тази между понятието на Соловьов за християнската общност, при 
което понятието за Христос е изцяло ориентирано към бъдещето, и понятието за 
Божията държава на св. Августин. Наистина св. Августин приема понятието за Хрис-
тос, обаче конструира държавата така, че всъщност тя остава римската държава, 
която допуска понятието за Христос само в очертаните от самата нея граници. И сега, 
важното се свежда до това, каква перспектива дава човешкото познание за разви-
ващото се Християнство. В държавата на Соловьов, Христос е кръвта, която 
тече през целия социален живот. И същественото тук е, че Соловьов включва в 
държавата всички конкретни качества на отделната личност, така че сега тя 
действа като една духовна сила и изпълнява своята мисия независимо от харак-
теровите особености на тази или онази личност. Нито една друга философия не 
е така силно проникната от понятието за Христос, чиято светлина идва за нас 
не от другаде, а от източниците на Науката за Духа, и нито една друга филосо-
фия не е останала в своя зародишен вид, както философията на Соловьов. Всичко, 
което откриваме в европейския Изток от характеровите особености на отдел-
ните народи до техните философии, засега се проявява като нещо, което носи в 
себе си зародишните кълнове на едно бъдещо развитие и тъкмо поради тази 
причина източните народи подлежат на специално възпитание (курсивът е 
мой. Бел. пр.), което е задача на онзи Дух на Времето, когото вече познаваме, 
защото преди време казахме: Духът на Времето, предвождащ древния гръцки народ и 
носещ импулсите на Християнството, беше натоварен с мисията да се превърне в Дух 
на Времето за по-младите европейски народи. Този Дух на Времето трябваше да 
стане не само възпитател на онази Душа на Народа, която носи в себе си зародишни-
те кълнове на Шестата културна епоха, но и да полага специални грижи през първите 
периоди от нейното съществуване. И сега ние можем буквално да заявим... че това, 
което в Духовния свят постепенно израсна до съответната Душа на Народа, беше не 
само възпитано, а изхранено и откърмено от онези сили, за които установихме, че са 
формирани от древногръцкия Дух на Времето, след като междувременно той се 
издигна до една друга степен във външния свят. 
Ето как се разпределят мисиите между народите на Западна, Средна и Северна 
Европа, и тези от Източна Европа” (GA121, 16.VІ.1910)}. 

тях, хората е трябвало да го правят в условия, малко 
отличаващи се от условията на живот на робите в Дре-
вен Рим. 
По такъв начин, в резултат на пълната „модерниза-

ция” на армията, създаването на военноморския флот и 
организирането на собствена оръжейна промишленост, 
Руската империя за пръв път е стъпила на онзи път на 
милитаризация, който не е напускала до ХХ в. 
Сега ние се приближихме до отговора на въпроса, по 

какъв начин Петър І е решил втория основен проблем, 
изправящ се пред него наред с паричния, а именно – 
проблемът с човешките ресурси. Постепенното пороб-
ване на селяните (а те в онова време са съставлявали в 
Рус преобладаващо мнозинство от населението – пове-
че от 90%) е започнало вече при предшествениците на 
Иван Грозни, съществено е нараснало при Борис Году-
нов и е било след това законодателно оформено като 
„крепостно право” при цар Алексей Михайлович. Оба-
че единствено Петър за пръв път го е приложил в ма-
щабите на цялата страна. 
Именно при Петър крепостното право в Русия е при-

ело такива мащаби и форми, които е било даже трудно 
човек да си представи няколко десетилетия преди нача-
лото на неговото управление. А това означава, че във 
времето, когато навсякъде в Европа е започнало стре-
мителното освобождаване на селяните от властта на 
феодалите, Русия решително и необратимо е завила в 
противоположна посока, в посока на поробването на 
преобладаващото мнозинство от населението. Нещо 
повече, в резултат от повсеместното и официално въ-
веждане от Петър на робството като политика на дър-
жавната необходимост цялата страна много скоро се е 
превърнала в някакво подобие на гигантски „военно-
трудов лагер”485, основа на който са били принудител-
ният робски труд и безправното положение на милиони 
хора. 
Започвайки с епохата на Петър, крепостното право в 

Русия е приело особено отблъскващ, отвратителен и 
безчовечен характер. Навсякъде е била разпространена 
откритата търговия с хора, при която безжалостно са 
разделяли родителите от децата, младежите и девойки-
те годеници, братята от сестрите. Обаче, може би, най-
гибелни последствия е имало въвеждането от Петър на 
нова категория роби, така наричаните „държавни селя-
ни”, принадлежащи не на един или друг конкретен соб-
ственик, а явяващи се собственост на самата държава. В 
резултат последните остатъци от човешки взаимоотно-
шения между собственик и работник са били заменяни 
сега с безличната, а поради това особено безчовечна, 
държавна машина. Това петрово „нововъведение” е 
позволявало на притежателите на фабрики и заводи за 
увеличаване на броя на работещите да купуват цели 
                                                 
485 Подобно положение в Русия се е повторило в ХХ в. още два пъти. 
При Ленин в периода на така наричаните „военен комунизъм” и 
„продразвьорстка” {или „система на продоволствено запасяване” в 
периода на военния комунизъм, когато от селяните принудително е 
била изземвана селскостопанска продукция. Бел. пр.} (1918–1920) 
специални подразделения от „работници” са били изпращани в селата 
за конфискуване, т.е. за явен грабеж на продоволствие уж за „рево-
люцията”. Масовото прилагане на такива методи е довело в 1920–
1921 г. до страшен глад, от който в Русия са умрели около 5 милиона 
човека. А при Сталин, започвайки от 30-те години, е била окончател-
но създадена обхващаща цялата страна система от трудови лагери. 
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села. 
Положението на такива „държавни селяни” е било, 

като правило, още по-лошо, още по-безправно, откол-
кото на крепостните, принадлежащи на помешчиците. 
Към 1719 г. повече от една четвърта част от всички 
селяни вече са били собственост на държавата, а към 
времето на официалното премахване на крепостното 
право (1861) те са съставлявали около половината от 
цялото население на страната. 
Само вземайки всичко това под внимание, може в 

правилна светлина да се види и оцени онова положи-
телно влияние, което петровите реформи са оказали 
върху възникването на новата социална прослойка на 
макар още малобройните носители на импулсите на 
Разсъдъчната душа или Душата на чувството: отваряне-
то на четирийсет и шест общообразователни училища с 
техните три хиляди ученици и няколко военни учили-
ща; основаването на първите в Русия Морска академия 
и Академия на науките; обучаването в чужбина на 
юноши от аристократични семейства и др.под.486. А на 
основната маса на народа, т.е. на многото милиони 
хора, които са били в Русия по онова време главните 
носители на „духа на Граала”, реформите на Петър, про-
веждани насилствено и на основата на изцяло демони-
зираната Разсъдъчна душа или Душа на чувството, са 
донесли единствено прекомерно увеличаване на стра-
данията и тежко, безрадостно, безнадеждно, мрачно, 
безпросветно робство. 
По такъв начин, в лицето на Петър І ние имаме вто-

рото голямо изкушение, сполетяло руския народ, изку-
шението на изцяло завладяната от луциферично-
ариманичните сили Разсъдъчна душа или Душа на чув-
ството. Въведена, включена само във „висшите” слое-
ве на обществото, тя, обаче, почти не е засегнала по-
дълбоките духовни сили на самия народ, останал и по-
нататък, въпреки своето робско положение, непоноси-
ми тежести и нови страдания, верен на своята най-
дълбока същност – „духа на Граала” в своята душа.  
При симптоматичното разглеждане на основните ре-

форми на Петър през тяхната тъкан все повече и повече 
се проявява на повърхността зловещият призрак на 
Древния езически Рим. Този отначало вътрешен и в 
много отношения само подсъзнателен импулс в душата 
на царя е приел, обаче, в бъдеще и напълно видими 
форми. Така, след победното завършване на северната 
война (Нищадският мир е бил сключен на 30 август 
1721 г.) Сенатът по настояване на Петър единодушно го 
е провъзгласил за първи руски император с официална 
титла „баща на отечеството” и прозвище „велики”. С 
това Русия487 е била официално превърната в импе-

                                                 
486 Във всичките тези мероприятия непосредствен предшественик на 
Петър е бил Борис Годунов. Той пръв е започнал да кани в Русия 
чуждестранни учени, инженери и лекари, отварял е училища и даже е 
мечтал за университет. Той, както по-късно и Петър, е изпращал в 
чужбина юноши от богати семейства за обучаване в науки и вече се е 
опитвал да подчини на държавните интереси започналото усвояване 
на Сибир. Освен това, небезинтересен е и фактът, че в жилите на 
Петър І е текла и татарска кръв. Родът на Наришкините, към който е 
принадлежала неговата майка, е произлизал от кримския татарин 
Наришкай, преселил се в Москва във втората половина на ХV в. 
 
487 Наименованието „Россия” като латинизирана форма на думата 
„Русь” започва да навлиза в употреба именно от това време. 

рия488, с великодържавните интереси и империалисти-
ческата политика на която е трябвало оттогава да се 
съобразяват всички европейски държави. 
Сякаш от някакъв вътрешен инстинкт половин век 

след смъртта на Петър със заповед на Екатерина ІІ в 
Санкт Петербург е бил построен гигантски за онези 
времена паметник, изобразяващ първия руски импера-
тор в одеянието на римски цезар, с латински надпис на 
постамента: „Petro Primo Catharina Secunda”489. 
Обаче приемането от Петър на титлата император е 

било не само символичен акт или израз на мания за 
величие на руския цар. От самото начало цялата негова 
вътрешна и главно външната политика е имала за цел 
основаването на Изток в Европа на огромна евро-
азиатска империя, подобна на Древноримската, с ана-
логична социална структура, която, развивайки се по-
нататък, окончателно приема завършена форма при 
император Николай І. Поради това, започвайки с епоха-
та на Петър, всяко по-нататъшно териториално уголе-
мяване на руската държава придобива характер на отк-
рита имперска (може също да се каже, колониална) 
експанзия, нямаща вече нищо общо с истинската същ-
ност и собствените духовноисторически задачи на Ру-
сия, а поради това и носеща на народите, попаднали в 
сферата на нейното влияние, само поробване и непоно-
сими страдания. 
Достатъчно е тук да приведем само един пример. При 

Иван Грозни усвояването на Сибир се е водило главно 
от частни лица (в онова време с това са се занимавали, 
например, представителите на фамилията Строганови 
или последователите и съмишлениците на казашкия 
атаман Ермак). Владетелите на върховната власт не са 
проявявали никакъв интерес към новите територии. 
При Борис Годунов вече са били предприемани първите 
опити да се придаде на усвояването на Сибир по-
„държавен” характер. Накрая, при Петър, усвояването – 
по-точно би било да се каже, завоюването – на Сибир 
става „важна грижа” вече на самата държава и се осъ-
ществява под нейния пълен контрол и ръководство, 
придобивайки в резултат явен грабителски и колониа-
лен характер. 

 
Ако с вътрешния взор обхванем цялата история на 

петрова и следпетрова Русия, не подлежи на никакво 
съмнение фактът, че цялото нейно развитие е получило 
в резултат от дейността на първия руски император 
напълно нова посока. На цялата вътрешна и особено на 
външната политика оттогава е бил придаден нов харак-
тер и предаден вътрешен импулс, който после е про-
дължавал да действа под различни маски и в най-
разнообразни форми, съхранявайки своята сила до ХХ 
век. 
За да се разбере дълбоката същност на тази нова по-

сока на развитие, осъществявана, от само себе си се 
разбира, само от управляващите кръгове на Руската 

                                                 
488 За кратко време тази титла, своеволно присвоена от Петър І и 
формално превръщаща Русия в империя, е била официално призната 
от мнозинството европейски страни: от Прусия и Нидерландия ведна-
га, от Швеция – в 1723 г., от Англия и Австрия – в 1742, от Франция и 
Испания – в 1745. 
 
489 „На Петър Първи от Екатерина Втора”. 
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империя – обикновеният народ не е имал към нея нито 
най-малко отношение – е необходимо да засегнем една 
окултноисторическа тайна, свързана с така наричаното 
„завещание на Петър Велики”. Можем да се приближим 
към нейното разгадаване, само вземайки под внимание 
някои резултати от духовнонаучните изследвания, про-
ведени от Рудолф Щайнер. 
Самият Петър, както това съвсем точно е установено 

от историческата наука, никакво – нито устно, нито 
още повече писмено – завещание не е оставил. Извест-
но е също, че текстът на това „завещание” е бил съставен 
от полския легионер Соколински в самия край на ХVІІІ 
в. в резултат на неговото „двугодишно медитиране” в 
казематите490 на Петропавловската крепост491 „относно 
физическото и моралното състояние на Русия”492, а 
също на основата на едно устно съобщение, последвало 
уж от страна на „някои приятели”, не назовани по име и 
на свой ред позоваващи се на някакви намерени във 
Варшава тайни документи, отнасящи се за руската по-
литика. Според свидетелството на лица, лично позна-
ващи Соколински, той е бил „визионер”, а следовател-
но, е притежавал способности на медиум, изключител-
но усилили се в него през време на продължителния 
затворнически режим. Такава накратко е историята на 
появяването на този необичаен документ, получил 
впоследствие известност като „завещание на Петър Вели-
ки”. 
Л. Полцер-Ходиц във връзка с това правилно обръща 

внимание, че в действителност съвсем не е важно откъ-
де произлиза текстът на „завещанието”. Решаващ е един-
ствено неопровержимият факт, че цялата политика на 
Руската империя, започвайки от петрово време, е била 
провеждана в точно съответствие с основните твърде-
ния на този документ. Потвърждения на това може да 
се открият даже в ХХ в. Така, например, за осъществя-
ване на твърдението в „завещанието” за завземането от 
руснаците на Константинопол и за създаване на единна 
федеративна панславянска държава начело с Москва по 
идеалистично-луциферичен начин е мечтал в началото 
на нашия (ХХ в. Бел. пр.) век руският писател и мисли-
тел Д. С. Мережковски, а по явно ариманичен начин се 
е опитвал да го осъществи Сталин в края на Втората 
световна война на преговорите със западните за ново 
разделяне на Европа. В ХІХ в. един от най-активните 
поборници за тази идея е бил руският публицист и сла-
вянофил Н. Я.-Данилевски. Не чужд на някои идеи от 
„завещанието” е бил даже и Ф. М. Достоевски. Вече са-
мият брой на войните на Русия с Турция, които са се 
водили, започвайки от петровата епоха, говори сам за 
себе си: само от 1711 до 1878 г. те са били седем, при 
което през време на войната от 1828–1829 г. руските 
войски са били съвсем близо до Константинопол. 
Обаче самият факт, че много от мислите и преди 

всичко самият имперски дух на „завещанието” напълно 
са отразявали главните намерения на Петър, които час-

                                                 
490 Бел. пр.: Kasamatto (итал.)=затворническо помещение за важни 
престъпници; изобщо тъмница, затвор. 
 
491 Бел пр.: в Санкт Петербург. 
 
492 L. Polzer-Hoditz. Erinnerungen an Rudolf Steiner. Dornach 1985. 

тично са били осъществени от него приживе, а частич-
но са наследени от неговите потомци-самодържци, 
сочат към своеобразно единно авторство както на не-
говите реформи и главни стремежи, така и на цялата 
редица твърдения в „завещанието”. А за това свидетелст-
ва и обстоятелството, че импулсът, положен в основата 
на тезисите на този загадъчен документ, макар, както е 
изглеждало, да е трябвало да служи на интересите на 
самата Империя, в действителност е изразявал далеч 
отиващите интереси и тайни намерения на определени 
окултни кръгове на Запада. Подхранваната от идеите на 
„завещанието” „реална сила на панславизма [в Русия]” – 
е писал Л. Полцер-Ходиц – „е действала не в посока на 
собствените интереси [на Русия], а в посоката на стре-
межите на Запада към световно господство”. И малко 
по-нататък в същата статия: «Чрез „завещанието на Петър 
Велики” западният дух... е насочил цялото славянство в 
погрешна, лъжлива посока, която в края на краищата е 
трябвало да стане пагубна за него»493. 
                                                 
493 L. Polzer-Hoditz. Erinnerungen an Rudolf Steiner. Dornach 1985. 
 Импулсите на „завещанието на Петър Велики” са служили, до Първата 
световна война, за важен източник, подхранващ течението на поли-
тическия панславизъм в Русия, влиянието на който от втората поло-
вина на ХІХ в. се е разпространявало върху доста широки кръгове от 
руската интелигенция и аристокрацията, включително и до най-
влиятелните държавни дейци. При това самите панслависти рязко 
отрицателно са се отнасяли към Петър и неговите реформи. 
Рудолф Щайнер е отбелязал този своеобразен парадокс в лекцията от 
9.ХІІ.1916 г. (GA173). В нея той отначало подробно е охарактеризи-
рал същността на „завещанието на Петър Велики”, а после без какъвто и да 
било преход внезапно е посочил съвместното действие в някои 
особени исторически ситуации на масоните и йезуитите, обикновено 
толкова непримиримо борещи се едни с други във външната история. 
След тази забележка Рудолф Щайнер отново се е върнал към темата 
за „завещанието”, специално подчертавайки парадоксалността на него-
вото действие в определени панславистки настроени кръгова на 
руската интелигенция и аристокрацията: «Тук ние имаме постигнати по 
исторически гениален начин веднага две неща: симпатия към „завещанието” на Петър 
Велики и антипатия към всичко западно, действащи едновременно. Те действат 
размесено, разбъркано, безредно и заедно с това забележително ефективно». Ако, 
изхождайки от това, поначало донякъде неочаквано, споменаване за 
съвместната дейност на масоните и йезуитите (в лекцията, посветена 
на „завещанието на Петър Велики”), се опитаме по-дълбоко да проникнем 
до самите източници на източноевропейския политически панслави-
зъм, то ще се разкрие следната картина. 
От една страна, някои кръгове на източноевропейските панслависти 
несъмнено са се намирали под силното влияние на западните окултни 
ложи, въздействащи върху руското общество посредством различен 
род масонски групировки в Русия. Рудолф Щайнер говори за това 
така: „В края на ХVІІІ в. и предимно в края на ХІХ в., но вече и столетия по-рано 
масонските ордени, главно западните, са оказвали голямо внимание върху руския 
духовен живот. Те са пренасяли, внедрявали, посявали онова, което след това е 
трябвало тук да поникне. И в много отношения [политическото] славянофилство и 
панславизмът са кълнове на това посяване... Под маската, под покривалото на 
церемониите хората отначало, така да се каже, са били замайвани, обърквани, 
показвайки им всякакви фокуси, с цел след това да ги склонят към определени плано-
ве” (GA174b, 15.ІІІ.1916). От друга страна, даже външноисторически вече 
отдавна е доказано, че много идеи на панславизма са били заимствани 
от произведенията на живелия в Русия от 1658 до 1676 г. йезуит Ю. 
Крижанич. Някои негови идеи, особено съдържащите се в трактата 
„Политика”, до такава степен са предугадили много от следващите 
намерения на Петър, чак до главните направления на неговата ре-
форматорска политика, че още руският историк В. О. Ключевски е 
изтъкнал тяхното съвпадение. 
Вторият импулс в същото направление, последвал приблизително сто 
години по-късно и оказал действително решаващо влияние върху 
формирането на политическите възгледи на руските панслависти, е 
бил даден от близкия на йезуитите католически философ Ж.-М. де 
Местър, дълго време живял в Русия в началото на ХІХ в. (виж за него 
по-долу). Рудолф Щайнер, позовавайки се на руския философ Влади-
мир Соловьов, казва във връзка с това: «Така, Соловьов е направил това 
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Според самото „завещание”, главна в него е била седма 
точка, която започва с думите: „Необходимо е да се 
влезе в близък съюз с Англия...”. Именно зад нея се е 
криела действителната окултна тайна на „завещанието”, 
издаваща неговото първоначално родство и общ източ-
ник с основното направление на реформите на Петър. 
„Обаче е достоверно” – е писал Полцер-Ходиц – „че 
Петър І е донесъл в Русия западното влияние и, въпре-
ки изключителната съпротива на руснаците, привърже-
ници на старите обичаи, изкуствено и насилствено им 
натрапва западните учреждения. Тази тенденция, при 
всеки случай, се е запазила и по-нататък като негово 
завещание, която тенденция Западът отново и отново е 
можел да я използва”494. 
А какви окултно политически сили на Запада отнача-

                                                                                  
удивително откритие, което, във всеки случай на самия него, му е помогнало да 
разбере много неща. Онова, с помощта на което Славянският Изток е трябвало да 
победи и да преодолее Европа, произлиза” – така казва Соловьов – „от питомеца на 
йезуитите [де Местър], идеите на когото са били възприети от славянофилите» (GA64, 
4.ІІІ.1915). Ако се вземе под внимание, че възпитаният от йезуитите де 
Местър още в младостта си е станал член на цяла редица масонски 
ложи (което ни най-малко не му е попречило по-късно да напише 
голямо двутомно съчинение за величието на „папството”), то воде-
щото своето начало от неговите идеи течение на политическия панс-
лавизъм в Русия може да се разглежда като едно от най-важните 
свидетелства на споменатото по-горе съвместно действие на масони-
те и йезуитите. 
За това намеква и Рудолф Щайнер във вече цитираната лекция от 
9.ХІІ.1916 г., където след приведените по-горе думи той продължава: 
„С това ние посочихме другата страна на това течение [на панславизма] на Изток в 
Европа. По-нататък в изложението аз ще посоча, как след многогодишна подготовка 
това течение от определен момент е могло да бъде използвано. Тогава има течение, 
в което един вид позволяват да проникнат две други течения (течението на йезуитите 
и течението на определени направления на масонството). Разбира се – аз вече казах 
това в самото начало – тук се вземат под внимание големи интервали от време. Но 
ако такова течение на панславизма е създадено и е станало нещо реално, то после 
може да го използват”. Във връзка с това особено важна е една забележка 
на Рудолф Щайнер, направена от него в личен разговор с Людвиг 
Полцер-Ходиц през ноември 1916 г., за това, че „членовете на западните 
ложи и йезуитите, в техните висши организации... работят заедно вече повече от 150 
години” (виж по-подробно в Глава 18). Ако извадим от 1916 г. сто и 
петдесет години, ние ще получим 1766 г., т.е приблизително онова 
време, когато де Местър е постъпил за обучение при йезуитите, а 
също когато, най-вероятно, са били окончателно формулирани ос-
новните положения на „завещанието на Петър Велики”, текстът на което е 
бил само от гледна точка на външната история записан от Соколинс-
ки в 1797 г., докато главните мисли на „завещанието” са били вече „вну-
шени” на полския легионер доста по-рано от останали в сянка инспи-
ратори. 
Трябва още да се добави, че намиращото се под силното влияние на 
окултните ложи на Запада течение на политическия панславизъм в 
Русия, окончателно формирало се едва във втората половина на ХІХ 
в., трябва да бъде отличавано от идеите на такива чужди на всяка 
политика славянофили от по-старото поколение, като вече спомена-
тите в настоящия труд А. С. Хомяков (1804–1860), Иван Киреевски и 
Петър Киреевски (1806–1856; 1808–1856), К. С. Аксаков (1817–1860) 
и др., за много от които Рудолф Щайнер е говорил с голямо уваже-
ние. 
 
494 L. Polzer-Hoditz. Erinnerungen an Rudolf Steiner. Dornach 1985. 
 {Бел. пр.: В много свои лекции Рудолф Щайнер разглежда същ-
ността, целите и методите на действие на западните и източните 
(индийските) окултни общества и йезуитите. Виж за това, например, 
в: GA173, лекц. 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11; GA185, лекц. 3, 5, 9; GA167, лекц. 4; 
GA186, лекц. 3, 4; GA174, лекц. 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 25; GA178, 
лекц. 3, 7, 8, 9; GA177, лекц. 10, 23; GA196, лекц. 1, 6, 17, 18; GA199, 
лекц. 1, 2, 5; GA198, лекц. 6, 10; GA197, лекц. 4, 7; GA131, лекц. 1; 
GA195, лекц. 5; GA172, лекц. 6, 7; GA90, лекц. 7; GA187, лекц. 8; 
GA186, лекц. 4; GA184, лекц. 9, 15; GA181, лекц. 21; GA171, лекц. 10; 
GA168, лекц. 4; GA158, лекц. 10; GA162, лекц. 6; GA201, лекц. 12, 13; 
GA254, лекц. 2, 8; GA216, лекц. 6, 8; GA264, стр.297, 331; GA265, стр. 
78, 272, 282; GA266-2, стр. 210 и др.}. 

ло са инспирирали самия Петър І, после са породили 
„завещанието”, а по-нататък с всички достъпни им средс-
тва са се стремили да осъществят поставените в него 
цели? В лекции, изнесени през време на Първата све-
товна война, Рудолф Щайнер нееднократно и от раз-
лични страни е характеризирал тези окултно-
политически сили, наричайки ги тайни общества на 
Запада. Например, в лекцията от 9.ХІІ.1916 г., след като 
отначало подробно е охарактеризирал „завещанието на 
Петър Велики”, Рудолф Щайнер после пряко е посочил 
съществуващата от самото начало в споменатите за-
падни окултни общества тайна доктрина относно бъ-
дещите съдби на славянските народи на Европа495. 
Още по-подробно Рудолф Щайнер се е спрял на тази 

„доктрина” или „догма” малко по-рано, в лекцията от 
28.ІІІ.1916 г.496. Той е привел и някои нейни точки: за 
съдбата на Полша, за подчинението на отделни славян-
ски народи на политическите интереси на руската им-
перия и за особено близките отношения, които в бъде-
ще трябва да възникнат между англосаксонския (днес 
към това може да се присъедини и северноамериканс-
кия) и славянския елемент. Всички изброени точки 
точно съвпадат с главните тези на „завещанието”. Също и 
„догмата” за необходимостта от (Първата) световна вой-
на, преподаваща се в тези окултни общества още от 
втората половина на ХІХ в., е имала пряко отношение 
към „завещанието”, макар и да не е била изказана в него 
непосредствено. Определени окултни сили са дали на 
руската външна политика такава посока, че световната 
война, в която те са виждали средството да постигнат 
осъществяването на основните точки на „завещанието”, е 
ставала фактически неизбежна. 
И накрая, основната и най-тайна мисъл на „завещание-

то”, наистина не изказана в него пряко, но стояща зад 
цялото негово съдържание – за унищожаване на ду-
ховния импулс на Средна Европа в резултат от създава-
нето на изток на нова световна империя и нейното про-
тивопоставяне на западната империя – също съответст-
ва на една от централните „догми” на западните тайни 
общества497. 

                                                 
495 Виж GA173, 9.ХІІ.1916. 
 
496 Виж GA167, 28.ІІІ.1916. 
 
497 Виж L. Polzer-Hoditz. Erinnerungen an Rudolf Steiner. Dornach 
1985. 

Тези и следващите изказвания на Людвиг Полцер-Ходиц, приве-
дени в основния текст на настоящия труд, са взети от седем негови 
статии, публикувани в 1921 г. в седмичника „Dreigliederung des 
sozialen Organismus” (Nr. 30–37). Вече година след тяхното първо 
появяване те са били издадени в Щутгарт в отделна книга под назва-
ние „Борбата против Духа и завещанието на Петър Велики”. (В 1989 
г. в Дорнах е излязло второто разширено издание на тази книга: „Das 
Testament Peters des Grossen – Der Kampf gegen den Geist”). Самият 
Полцер-Ходиц пише за тях в своите „Възпоминания за Рудолф 
Щайнер” (виж L. Polzer-Hoditz. Erinnerungen an Rudolf Steiner. Dor-
nach 1985): „Тези статии обхващат онова, което е играло голяма роля 
в тогавашните (1916–1919 г.) разговори между Рудолф Щайнер и 
мен”. Например, през ноември 1916 г. Рудолф Щайнер в лична беседа 
е казал на Полцер-Ходиц: „Те [западните ложи и йезуитите] не са можели да 
допуснат никаква пробудена Среда [Средна Европа], ако не са желаели да се лишат 
от своята власт и от възможността да я постигнат” (Цитат от книгата на P. 
Tradowsky. Kaspar Hauser. Dornach 1980). Тези статии са имали голя-
мо значение, особено в тогавашната социално-политическа ситуация 
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Да се обърнем, обаче, още веднъж към най-главната, 
седма точка на „завещанието”, напълно точно съответст-
ваща на главната „догма” на западните тайни общества 
за ръководещата роля на англосаксонството в съвре-
менната епоха. „Англосаксонството трябва духовно да уп-
равлява Петата следатлантска епоха” – така формулира Ру-
долф Щайнер този догматичен стремеж498. А едно от 
най-важните условия за неговото осъществяване се 
състои в постигането на такова отношение на англосак-
сонската раса към славянството, в каквото в епохата на 
преселението на народите се е намирал към англосак-
сонската раса Древният Рим: «И това са буквално думите, 
които се говорят в тези школи [в школите на западните тайни 
общества]: „Както римляните в духовно отношение са били 
бавачка на Западна и Средна Европа, така англосаксонството 
трябва да бъде бавачка на източноевропейското същество, за да 
го изведе от детската възраст в следващата духовна въз-
раст”»499. Тази ”догма” за източнославянските народи, е 

                                                                                  
в Средна Европа (началото на 20-те години) и не подлежи на никакво 
съмнение, че Рудолф Щайнер не само е бил добре запознат с тяхното 
съдържание, но и всячески е одобрявал тяхното публикуване. 
В лекциите за членовете на Антропософското Общество самият той в 
онези години нееднократно е говорил за провежданата от някои 
окултни кръгове на Запада политика, имаща за цел „пренебрегването на 
средноевропейския [духовен] живот” (GA174а, 18.ІІІ.1916), за техния стремеж 
„напълно да се остави без внимание Средна Европа... не съобразявайки се с нея, да 
се мине покрай нея” (GA167, 28.ІІІ.1916), „навсякъде погасявайки най-важното в 
средноевропейското развитие – Науката за Духа” (GA174b, 12.ІІІ.1916), с цел в края 
на краищата „да се унищожи средноевропейската духовност на Земята” (GA203, 
9.І.1921; сравни с б.п.ч. 460). 
 
498 GA167, 28.ІІІ.1916. 
 
499 Пак там. 

От приведените думи на Рудолф Щайнер може да стане по-
разбираемо, защо определени окултни кръгове на Запад за постигане 
на посочената цел трябва в същото време с всички достъпни им 
средства да се домогват до изключване от това развитие на Средна 
Европа (виж б.п.ч. 497). Понеже в разглежданите окултни кръгове 
прекрасно са запознати и напълно съзнателно се борят с истината, че 
„вътрешните импулси на развитие на човечеството говорят за [необходимостта от] 
брак на немската същност с руското начало” (GA174b, 12.ІІІ.1916. Виж за това 
също в Глава 18), стремейки се на негово място да поставят „брака... 
между англосаксонството и руското начало” (Пак там). За окултните кръгове на 
Запада това последното е неоспорима и ненарушима „догма на волята”, с 
осъществяването на която се свързва определен образ на желаното от 
тях бъдеще на Европа. „Всеки, който следва тази догма, която е и догма на 
волята, а именно, че Петата следатлантска култура трябва да има англосаксонско 
лице, англосаксонски отличителни черти, този има и определена картина за бъдещия 
облик на Европа” – е говорил Рудолф Щайнер – „картина, в която съществува-
щият в Средна Европа духовен живот трябва да бъде смазан като нещо, което няма 
право да премине в бъдещето на човечеството” (GA174a, 18.ІІІ.1916). 
С примера за трагичната съдба на основателката на Теософското 
Общество Е. П. Блаватска, рускиня по произход, може да се просле-
дят съвсем ясно описаните намерения на някои западни окултни 
общества по отношение на Изтока на Европа. Съдбата на Е. П. Бла-
ватска, инспирирана отначало от източниците на средноевропейския 
окултизъм, а после уловена в мрежите на западния окултизъм с него-
вите политически стремежи, показва съвършено ясно съдбата, която 
западният окултизъм подготвя за цяла Източна Европа. „Идеалът на 
всеки англосаксонски окултист е да използва руската душа като своеобразен восък, в 
който трябва да се отпечата онова, което желае този англосаксонски окултизъм” 
(GA174b, 12.ІІІ.1916). По-късно Блаватска с помощта на тибетско-
индийски окултисти напълно се е освободила от англосаксонското 
влияние, ставайки оттогава послушно оръдие вече в ръцете на тибет-
ско-индийските окултисти. Рудолф Щайнер подробно е изложил 
историята на споменатите нещастни приключения на Е. П. Блаватска 
в цяла редица свои лекции. Виж най-вече GA254. 
Освен приведената „догма на волята” съществува още една причина, 
поради която връзката в бъдеще със славянските народи има за окул-

подчертавал по-нататък Рудолф Щайнер, е принадле-
жала на ученията, които в окултните кръгове на Запада 
„вече са били преподавани в продължение на столетия”, при 
това голяма част от тях е била за пръв път формулирана 
още в епохата на управление на английския крал Яков І 
(1566–1625)500. Затова под думите „в продължение на 

                                                                                  
тните кръгове на Запад първостепенно, може да се каже даже, жизне-
но важно значение. „Американските окултисти знаят” – е казвал Рудолф 
Щайнер – „че само ако се погрижат за това, което благодарение на зародишите на 
евгеничния окултизъм се развива вътре в руското население като тела за бъдещето, 
само завладявайки това и пригаждайки малко по малко социалната връзка между 
своите отмиращи особености на расата и зараждащите се психични особености на 
расата на Европейска Русия, само осъществявайки това, те ще могат да пренесат в 
бъдещето онова, до което се домогват” (GA186, 1.ХІІ.1918). Понеже „механичният 
окултизъм”, към който е предразположен Западът и върху който той в 
бъдеще ще се стреми да основе цялото свое могъщество, неизбежно 
ще доведе неговото собствено развитие до пълно израждане, до пъл-
но дегенериране, ако тамошните окултни кръгове не успеят да полу-
чат власт над изначално предразположените към „евгеничния окултизъм” 
народи. Именно поради тази причина те се стремят „да подчинят на 
своята власт онези народи, които развиват евгеничния окултизъм” (Пак там). Ако 
последното би им се удало, то вместо предначертания от мировото 
развитие духовен брак между Средна и Източна Европа в бъдеще 
биха настъпили масови физически бракове между представителите на 
Запада и Европейския Изток: „Тези евгенично-окултни способности, които 
съществуват единствено у хората на Изток [в Европа], ще бъдат използвани тъкмо на 
Запад, ако последният успее да постигне власт над източноевропейците и започнат 
бракосъчетания между хората на Запада и Изтока” (Пак там). 
 
500 Виж GA173, 26.ХІІ.1916. Рудолф Щайнер е казвал за него: „Яков І е 
изворът на обновяването на [тайните] братства”, при това именно в смисъла на 
съединяването в тях на окултизма с политиката (Пак там). Ето защо 
навлизането на границата на ХVІ–ХVІІ в. на историческата сцена на 
политически оцветения окултизъм (т.е. стремящ се към достигане на 
тотална власт над човечеството) веднага е срещнало най-решително 
противодействие от страна на йезуитите. 
Така, един от най-важните последователи на Игнаций Лойола – 
Франциско Суарес (1548–1617), е написал произведението „В защита 
на вярата”, насочено против политиката на Яков І. А в 1605 г. анг-
лийските католици са организирали върху него покушение – така 
наричаният „барутен заговор” – който не успява само поради преда-
телство, извършено от един от участниците. Това противостоене в 
ХVІІ в. на Яков І и йезуита Суарес Рудолф Щайнер е охарактеризи-
рал в лекцията от 18.VІІ.1916 г. (GA169) като израз на духовното 
противостоене на ариманичния и луциферичния импулси в онази 
епоха. 
 {Бел. пр.: „Тайните общества в (сегашната. Бел пр.) Пета следатлантска 
епоха придобиват все по-голяма и по-голяма власт... Вижте днешната статистика на 
масонските общества, т.е. на обществата, служещи като добър инструмент в ръцете 
на тайни общества. В Лондон масонските ложи са 488, в цялата Великобритания – 
1554, в колониите и зад граница английските ложи са 486; тук още влиза Royal Arch 
Cap, т.е. онова, което държи в тайна външните обичаи на масоните – те са 836 в 
целия свят” (GA196, 21.ІІ.1920). 
 (От „Бележки” към GA110:) За съотношението между мислене и 
говор в различните европейски езици, както и за немския език като 
мистериен език на съвременното човечество, виж лекцията от 18 
декември 1916 г. в „Карма на неистината” (GA173). 
В своята лекция от 22 януари 1917 г. в „Карма на неистината” 
(GA174), Рудолф Щайнер предупреждава за големите опасности, 
свързани с неразбирането на езиковия проблем. Една от тези опас-
ности се проявява едва след смъртта. Става дума за намерението на 
определени окултни ложи да превърнат английския език в общовали-
ден и господстващ език за нашето съвремие. Така те претендират за 
контрол не само върху живия, но и върху екскарнирания човек. За-
щото в този случай мъртвият израства в Йерархията на Ангелите, но 
не може да се издигне до Йерархията на Архангелите, т.е. до духов-
ните източници на своя език... 

[Всеки човек има ръководещ го Ангел, който, освен многото 
други задачи, регистрира опитностите на въплътения човек и ги 
предава „по-нагоре”, където те се съхраняват в Акашова Хроника, 
т.е. от Сатурновите Същества или Престолите. Оттам, в посмърт-
ното си битие в Духовния свят човекът с помощта на Йерархиите 
от Същества „чете” опитностите от миналите си въплъщения и в 
зависимост от своята Карма, поради която човек се връща отново 
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столетия” е необходимо да се разбират преди всичко 
ХVІІ, ХVІІІ и ХІХ в. А това означава, че към времето 
на появяване на историческата сцена на Петър І тази 
„догма” е била вече разпространявана, а значението й 
раздувано в окултните среди на Западна Европа вече 
цяло столетие и за нейното осъществяване на Изток в 
Европа тя се е нуждаела само от подходящ човешки 
инструмент. И когато, накрая, такъв „човешки инстру-
мент” се е появил, решението за неговото използване е 
било прието незабавно. 
Този „човешки инструмент” е бил Петър І, а неговите 

реформи са се състояли тъкмо в опита по изкуствен 
начин да се преместят източноевропейските народи „от 
детската възраст в юношеската”, при това от духовнонауч-
на гледна точка в дадения контекст „детска възраст” съ-
ответства на развитието на Сетивната душа, а „юношес-
ка” – на Разсъдъчната душа или Душата на чувството (в 
противоположност на „зрялата възраст” като изразяване 
на степента на развитие, съответстваща на Съзнателна-
та душа, която към това време вече са били достигнали 
англосаксонските народи). А самият преход е предпо-
лагал последователно внедряване в Източна Европа на 
основните материалистични достижения на Новото 
време в техниката, военното дело, държавната и соци-
ално-икономическата област, за да се придаде на цяло-
то нейно развитие посока, която по-нататък би давала 
благоприятната възможност на тайните общества на 
Запада да осъществят техните собствени окултно-
политически цели (по-подробно това ще бъде разгледа-
но в Глава 18). 
Приведените факти разкриват по-дълбокия смисъл и 

особеното значение на нееднократните пътувания на 
Петър І в чужбина. В някои кръгове на руските масони 
дълго време е битувало преданието за това, че първият 
руски масон е бил именно Петър, а първата основана в 
Русия ложа се е състояла от трима члена: самия Петър и 
неговите двама най-близки сподвижници – Гордън и 
Лефорт. Последният е бил също главен организатор на 
първото пътуване на Петър в чужбина, включващо по-
сещението на Холандия и Англия (1697–1698). Според 
същото предание, в Англия Петър е бил приет в голя-
мата лондонска ложа от нейния велик майстор сър 
Кристофър Рен (1632–1723), известен в онова време 
архитект, строител на знаменитата катедрала „Св. Па-
вел” в Лондон. Този факт, наистина, впоследствие мно-
гократно е бил оспорван от различни историци на ма-

                                                                                  
за въплъщение на Земята, построява жизнената програма за своето 
предстоящо въплъщение, избира народа в който ще се въплъти, 
семейството и т.н. Всеки народ се управлява от един Архангел, 
който дава и езика на този народ. Освен тази и още много други 
задачи, Архангелът определя територията, границите на държава-
та на този народ. Външно тези граници може да се формират чрез 
война, договор и др., но причината винаги е духовна. Бел пр.]. 

„В такива души прониква един еквивалент на Архангела, и това са изостаналите 
Архаи, изостаналите Духове на Времето, които се стремят да консервират Петата 
следатлантска епоха... Губейки живата връзка с Архангела, човек слиза на Земята, но 
остава механично свързан с езика и податлив към неправилни представи, а в тях – 
доколкото човек им вярва – е скрита могъща окултна сила. В тези окултни ложи 
добре знаят: Истинската власт над човека се състои в това, да контролираш неговите 
представи и неговото мислене”. 
Днес необходимостта от нова духовна стратегия е ясна за всеки 
мислещ човек и тя може да бъде извлечена от идейното съдържание 
на самата Антропософия или Наука за Духа.}. 

сонството. 
Обаче за настоящото изложение съществено не е то-

ва, имал ли е или не е имал Петър по време на своето 
пътуване на Запад контакти с редовото, неръководно 
масонство. Много по-важен е безусловният и несъмнен 
факт, че още по времето на първото пребиваване в За-
падна Европа той, вероятно, при помощта на добре 
подготвена „случайност” е бил доведен до контакт със 
съвсем други окултни кръгове, които са се опитали да 
му внушат, така да се каже, по духовно-сугестивен на-
чин (подобна практика съществува в някои окултни 
общества) основната посока и характера на онези ре-
форми и социални преустройства, които той на всяка 
цена е трябвало да осъществи на Изток в Европа. С 
други думи, още по време на първото пътуване зад гра-
ница Разсъдъчната душа или Душата на чувството на 
Петър І е била подлагана на определено окултно влия-
ние, в резултат на което нейното по-нататъшно разви-
тие е придобило особености, вече подробно охаракте-
ризирани в настоящата глава501. А слуховете за негово-
то приемане в „масонска ложа” – даже ако те и да не са 
били лишени от някои основания – са, всъщност, само 
изопачено ехо на действителните събития502. 
Именно в това окултно-сугестивно влияние върху 

Петър от страна на посочените кръгове, особено по 
времето на неговото пребиваване в Холандия и Англия, 
се крие дълбоката причина за поразителната промяна в 
характера и поведението на руския цар, която е била 
забелязана от всички след неговото завръщане в Русия. 
И така, посредством Петър І определени окултни 

общества на Запада са получили възможността дейст-
вително столетия напред да станат „бавачка” на Източна 
Европа и да я ръководят при прехода от „детството към 
юношеството”, или от Сетивната душа към Разсъдъчната 
душа или Душата на чувството, в онази форма и в она-
зи посока, както това им е било необходимо. Доколко 
сериозно на Запад са се отнасяли към осъществяването 
на тези „окултно-политически планове”, свидетелства, ос-
вен всичко друго, следният факт. 
След победата над шведската армия край Полтава 

(1709), което напълно точно е съответствало на една от 
точките на появилото се по-късно „завещание на Пе-
тър” (точка 4), шведският крал Карл ХІІ е избягал в 
Турция. Обаче, като отчасти посветен в резултат на 
така наричаната „случайност” в по-дълбоките цели на 
Северната война, той се е опитал да склони управлява-

                                                 
501 Това влияние е можело да бъде достигнато особено лесно благо-
дарение на това, че руското посолство е възглавявал не Петър, а 
Лефорт като негов официален пълномощник. Самият цар, преоблечен 
в мундир на младши офицер, се е появявал под името Петър Ми-
хайлов и по такъв начин е присъствал на всички преговори и офици-
ални приеми, не забелязван от никого. А Лефорт и неговите спътници 
усилено са разпространявали слух за това, че руският цар е тръгнал за 
Воронеж да ръководи строителството на корабостроителниците. 
Наистина, да се скрие присъствието на царя не винаги се е удавало. 
Ако инкогнитото е било разкривано, Петър със своите разкази за 
бъдещите преустройства на цялата Руска държава се е стремял да си 
осигури навсякъде колкото може по-голяма поддръжка, представяйки 
своите планове и намерения в най-изгодна светлина. 
 
502 Не е изключено и това, че по-скоро за скриване на истинските 
източници на окултното влияние, в действителност оказано върху 
Петър, той да е бил приет в една от лондонските ложи. 
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щите кръгове на Константинопол към незабавна война 
с Русия, за да я принуди да се сражава на два фронта. 
Тези усилия на Карл горещо е поддържал френският 
посланик, намиращ се в онова време при турския двор. 
А основният аргумент, който Карл ХІІ е използвал за 
постигане на своята цел, е било това, че в случай на 
победа на север руската армия веднага ще се опита да 
завладее Константинопол и по такъв начин ще разпрос-
трани своето влияние на Балканите. 
Публичното разпространяване на подобни сведения, 

съответстващи на точка 5 на „завещанието”, окултните 
кръгове на Запада, вероятно, са преценили като преда-
телство и сериозно препятствие за осъществяването на 
целта, която са си поставили. Спешно са били предпри-
ети настойчиви дипломатически усилия, за да бъде 
принуден Карл ХІІ да напусне Турция. Отначало тази 
задача е била възложена на руския посланик при турс-
кия двор. Обаче Турция се е отказала да предаде швед-
ския крал на руснаците под предлог, че той е 
„неприкосновен като гост”. През октомври 1710 г. Пе-
тър І е поставил вече съвсем категорични условия, 
имащи за цел на всяка цена да принудят Карл да напус-
не Мала Азия. Те също не са били приети и в началото 
на 1711 г. Петър е обявил война на Турция. 
Тази първа Руско-турска война, зад която вече е дейс-

твал импулсът на бъдещото „завещание на Петър Велики”, 
е завършила печално за Русия: тя изгубва няколко юж-
ни крепости, а Карл ХІІ е получил възможността безп-
репятствено да се завърне в родината (1715). Обаче 
предприетия от него в Турция опит да обнародва дори 
само една от точките на „тайните планове” на окултните 
общества и по-нататък се е разглеждало от тях като 
предателство, изискващо наказание. И то незабавно е 
последвало: на 11 декември 1718 г. Карл ХІІ е бил заст-
релян от неизвестни лица от погранична норвежка кре-
пост. 
В разглежданата от нас връзка особено важно е вто-

рото пътуване на Петър на Запад през 1716–1717 г., по 
време на което той е посетил Холандия, Дания и Фран-
ция. Вече от чисто външнополитическа гледна точка то 
е донесло на Русия необикновени успехи. През август 
1717 г. в Амстердам с Франция и Прусия е бил подпи-
сан договор за мир в Северно море. Това дипломати-
ческо постижение силно е укрепило авторитета на Пе-
тър в Европа. Даже Англия сега официално е предпри-
ела крачки, насочени към сближаване с Русия. 
Известно е също, че в Холандия Петър е прекарал 

много време в обществото на последователите на крал-
ския род на Стюартите, най-вероятно, бивши шотлан-
дски масони. Обаче – макар това, естествено, да не е 
било отбелязано в нито един външен исторически до-
кумент – следва да се предполага, че най-главно в това 
пътуване е станало по-нататъшното, при това много по-
интензивно и целенасочено, влияние върху Петър на 
същите тези окултни кръгове на Запада. Оттогава на 
цялата негова дейност окончателно е била дадена посо-
ката, по-късно намерила своя писмен израз в „завещани-
ето”. Може също да се каже: от този момент в действие 
в пълна степен е влизала неговата „основна точка”, при 
това едновременно както във външнополитически, така 
и в окултен смисъл. 

Външно това се е проявило в основаването от Петър І 
на Изток в Европа на мощна империя (1721), при това 
не номинално, а фактически, посредством нова и изк-
лючително трайна държавна структура, способна да 
прониже и подчини на себе си цялата страна. 
Едно след друго следвали сега по-нататъшните ме-

роприятия. Да изброим още един път някои от тях: въ-
веждане на състоящ се от четиринайсет степени „Спи-
сък на ранговете”, оттогава непоклатима бюрократична 
основа на руската държава (1722); разделяне на страна-
та на губернии и уезди (1719); основаване на министер-
ства, наричани колегии, с различен профил (1722); съз-
даване на прокуратура като орган за надзор на дейност-
та на всички органи на държавния апарат, включително 
и на висшия орган на властта – Сената (1722); учредя-
ване на Светия синод и окончателно подчиняване на 
Църквата на интересите на държавата (1721); неимо-
верно високо данъчно облагане на всички съсловия и 
обикновения народ за укрепване на материалната база 
на реформите (1718–1722); разрешаване да се продават 
цели села със стотици селяни на притежателите на ма-
нифактури и фабрики за попълване с работна сила на 
промишления сектор (1721) и т.н. 
Политическо-окултното действие на „основната точка” 

се е състояло в придаване на напълно нова посока на 
цялата външна политика на Руската империя, при това 
такава, която по-късно е била зафиксирана в „завещание-
то на Петър Велики”. В резултат за тайните общества на 
Запада се е откривала благоприятна възможност да 
пристъпят към глобално осъществяване на своите пла-
нове, послужили като дълбока причина за повечето 
трагични събития също и в ХХ в. 
В лекцията от 23 август 1920 г. Рудолф Щайнер е по-

сочил далеч отиващите последствия от пребиваването 
на Петър І в чужбина: «Ако някакъв Дух би пожелал да 
породи онова, което после стана в ХХ в., то той не би могъл по-
добре да подготви бъркотията, отколкото позволявайки на 
Петър да пристигне в Хага503, където са се изпридали най-
различните нишки на европейската политика. Понеже оттам е 
водил най-късият път в англо-американските области. Но Пе-
тър Велики се е върнал в Петербург и е основал там онова, 
което след това е действало по-нататък като негово „завеща-
ние”. В резултат там са възникнали най-добрите условия, от 
които са се нуждаели [определени окултни кръгове] за всичко 
следващо». (Под „всичко следващо” тук се имат предвид 
Първата световна война и болшевишкият преврат)504. 

 
Както вече беше посочено, в периода на Смутното 

време в Русия са се борили помежду си преди всичко 
четири „вида”, или „модела” на Разсъдъчната душа или 
Душата на чувството. В следващото столетие две от 
тях: „умерената”, но лишена от истинско духовно съ-
държание, появила се в руската история в периода на 
царуването на Алексей Михайлович, и „радикалната”, 
или „демонизираната”, представена от Петър І, за дълго 
време са определили характера на политическите и 

                                                 
503 Рудолф Щайнер тук има предвид второто пътуване на Петър, по 
време на което той е посетил Холандия, но не е посетил Англия. 
 
504 L. Polzer-Hoditz. Erinnerungen an Rudolf Steiner. Dornach 1985. 
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културните стремежи на управляващите кръгове на 
Русия (виж схемата на стр. 127). Ако във външната 
политика на Руската империя все повече се е възцаря-
вал призракът на „завещанието на Петър Велики”, призра-
кът на Древния Рим, то нейният вътрешен живот посто-
янно се е колебаел между двете посочени тенденции на 
Разсъдъчната душа или Душата на чувството, скланяй-
ки ту към по-голяма умереност (Александър І), ту към 
по-голямо демонизиране (Николай І), а също образу-
вайки различни преходни форми.  
Обаче и другите два „модела” на този душевен прин-

цип, представени в Смутното време от истинския Ди-
митрий и лъжливия Димитрий, са продължавали да 
оказват съществено въздействие върху духовния живот 
на Русия. Така, започвайки от ХVІІІ в., разпространява-
нето и развитието в нея на дошлото от Германия Розен-
кройцерство е било продължение, макар и в друга фор-
ма, на духовноисторическото направление, свързано с 
личността на трагично загиналия в 1591 г. действителен 
царски син Димитрий505. Онова, към което в основата 
си се е стремяло руското Розенкройцерство от ХVІІІ в., 
не е било в действителност нищо друго, освен работа 
върху вътрешното одухотворяване на Разсъдъчната 
душа или Душата на чувството, стремеж за нейното 
пронизване с истинския „дух на Граала”. 
Един от първите руски розенкройцери е станал Йохан 

Георг Шварц (1751–1784), професор по немски език и 
философия, който е живял в Москва. По произход се-
миградски (трансилвански) немец, той в 1776 г. се е 
преселил в Москва специално за разпространяване в 
Русия на розенкройцерските идеи. В 1781 г. той е зами-
нал в Германия, за да устрои и укрепи духовните връз-
ки между руските и немските розенкройцери. Един от 
съвременниците, припомняйки си този удивителен чо-
век, го е характеризирал като неуморен ентусиаст, ви-
наги горящ от неугасим вътрешен огън, който и напъл-
но го изгаря в продължение на късия му 33-годишен 
живот. 
Най-близък приятел и съратник на Йохан Шварц е 

бил забележителният руски просветител и активен ро-
зенкройцер Николай Иванович Новиков (1744–1818). 
Те двамата много са способствали за издигане на ду-
ховния и нравствен живот на различните слоеве на рус-
кото общество, за подобряване положението на обик-
новения народ, а също за смекчаване – доколкото е 
било възможно в онова време – бремето на крепостното 
право. Под ръководството и при непосредственото 
участие на Новиков в Русия се е появила цяла мрежа от 
народни училища и учреждения за подготвяне на учи-
тели, били са съставени нови учебници и пособия. 
Освен това Новиков е основал няколко списания, в 

които мъжествено е излизал против продажността на 
чиновниците, жестокостта на привържениците на кре-
постното право, безнравствеността на монархичния 

                                                 
505 Рудолф Щайнер е посочвал, че истинските розенкройцери, при-
надлежащи към духовното движение, основано от самия Християн 
Розенкройц, по-нататък са станали пазители на Мистериите на Граала 
(виж GA112, 24.VІ.1909). За това свидетелства и описаният във „Въ-
ведение в Тайната Наука” (GA13) християнско-розенкройцерски път 
на Посвещение (виж GA99), който там е характеризиран като път към 
„науката за Граала”, а постигналите Посвещение по този път са назовани 
„Посветени на Граала”. 

двор. Той е издавал и книги, при това почти във всички 
области на знанията в онова време; обаче централно 
място сред тях са заемали духовно-нравствените и ре-
лигиозните произведения. Пак той е основал „Типог-
рафската компания” (1784), открил е множество мага-
зини за книги (само в Москва като резултат от неговото 
старание техният брой се е увеличил от 2 на 20), а също 
публични библиотеки в шестнайсет града на Русия. 
Новиков редовно е провеждал и различни просветител-
ни мероприятия, които е трябвало да преодолеят нег-
рамотността на обикновените хора и да послужат за 
тяхното духовно развитие и просвещение. 
Новиков и неговите най-близки приятели и съратни-

ци506 са създали в много руски градове, вече към края 
на ХVІІІ в., разклонена и прекрасно организирана сис-
тема от розенкройцерски ложи. Тези ложи, наред с езо-
теричната дейност, насочена към вътрешно развитие, са 
се занимавали преди всичко с разпространяване по 
цялата страна на духовни знания и обща духовна кул-
тура507. Особено важно значение Новиков е придавал на 
преводите и издаването на руски език на най-
известните мистични, теософски и розенкройцерски 
съчинения както на стари автори, така и на автори от 
неговото време. Със старанията и усилията на неговите 
най-близки приятели – Семьон Иванович Хамалей, 
Иван Петрович Тургенев и др. – на руски език са били 
за пръв път преведени „Тайните фигури на розенк-
ройцерите”508, цяла редица книги на Яков Бьоме, Сен-
                                                 
506 Към този кръг е принадлежал и забележителният руски архитект 
Василий Иванович Баженов (1737/8–1799). 
 
507 Особено интересен в тази връзка е феноменът Михаил Василие-
вич Ломоносов (1711–1765), първият руски учен от европейски ма-
щаб, поет, художник, историк, създател на руската граматика и осно-
вател на първия руски университет. Роден на Север в обикновено 
селско семейство, Ломоносов е преминал от долу до върха всичките 
степени на тогавашното образование, завършвайки го за петгодишно 
обучение в различни университети на Германия (1736–1741). 
Макар самият Ломоносов да не е бил розенкройцер, не е изключено 
определено влияние този висш духовен източник да е оказал и върху 
него. Във всеки случай, именно Ломоносов с цялата си личност, 
съдба и научни стремежи с изключителна сила е демонстрирал ог-
ромните възможности на одухотворената Разсъдъчна душа или Душа 
на чувството, към разпространяване на силите на която са се стреми-
ли всичките истински руски розенкройцери от втората половина на 
ХVІІІ в. 
 {Бел. пр.: “Когато четем Николай Кузански {Nicolaus Krebs, род. в Куза на Мозел 
(Bernkastel-Kues) Германия, 1401–1464} – с него може да се прави повече, отколкото 
да се чете – то вече чрез самото четене става ясно, колко дълбоко в него спиритуал-
ните мирогледи са свързани с външното знание на природата, особено там, където 
това е облечено в математически форми... От историческа скромност той е назовал 
своя труд “Учено невежество”... Защото това е свръхученост. Николай Кузански е бил 
по-късно въплътен като Николай Коперник { немец, род. в Торун, Полша, 1473–1543}” 
(GA126, 31.ХІІ.1910). 
 “В ХV в. живя Николай Кузански, подготвил в своите трудове цялото учение на 
Коперник. Макар и не толкова зряло, в него се съдържаше всичко, което даде Копер-
ник. У Коперник беше астралното тяло на Кузански. 
Галилей изигра колосална роля в процеса на развитие на съвременната техника. Би 
било разточителство, ако неговото етерно тяло – носител на неговата памет, на 
неговите способности – би се разтворило след неговата смърт. И то беше наследено 
от Ломоносов. Но това не беше превъплъщение на Галилей, както неправилно считат. 
Когато астралното тяло на една индивидуалност след нейната смърт се наследява от 
друга индивидуалност, то това става в един и същ народ. Етерното тяло може да 
преминава в други народи” (GA109, 21.І.1909). 
 Виж също б.п.ч. 267}. 
 
508 Бел. пр.: „Произведението на Хенрикус Мадатанус Теозофус „Тайните фигури 
на розенкройцерите”, появило се в 1785 г., е сборник, съдържащ езотеричните откро-
вения на розенкройцерите” (GA130, 27.ІХ.1911). 
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Мартен и други духовни писатели; част от преводите са 
били издадени. А за разпространяване на тези учения са 
били основани списанията „Утренний свет”, „Московс-
кое издание”, „Вечерняя заря”. 
Като цяло може да се каже, че без всеотдайната 

дейност на руските розенкройцери на ХVІІІ в., породи-
ла за кратко време в Русия – въпреки всички прес-
ледвания от страна на официалните власти – значите-
лен разцвет на спиритуалния живот и внедрила в рус-
кото общество цяла поредица духовни и нравствени 
импулси, които са продължавали да живеят в него и по-
нататък, премахването на крепостното право на 19 фев-
руари 1861 г. едва ли би било възможно. 
Ако обхванем с поглед многообразната културно-

просветна и духовна дейност на руските розенкройце-
ри, няма да възникнат никакви съмнения, че тя цялата е 
била насочена, от една страна, към одухотворяване на 
Разсъдъчната душа или Душата на чувството сред обра-
зованите слоеве на обществото, а от друга – към посте-
пенно подготвяне на широките народни маси за възп-
риемане на нейните импулси във формата, която на-
пълно би съответствала на живеещия в народа „дух на 
Граала”. 
Поради тази причина Новиков и неговите сподвиж-

ници са се стремили всячески да спомагат за повиша-
ване на нравственото и духовното равнище на Правос-
лавната църква, от която те са се надявали да получат 
макар и частична подкрепа при разпространяването на 
своите идеали сред народа. Нравствената висота и 
действително християнската насоченост на ума на са-
мия Новиков са били такива, че даже Митрополит Пла-
тон, изпратен от Екатерина ІІ по подстрекаване на мос-
ковските йезуити при Новиков малко преди неговото 
арестуване за изпитание на лоялността в православната 
вяра, е бил принуден да доложи на императрицата: 
„Моля всещедрия Бог, не само в словесното [т.е. гра-
мотното] паство, но и в целия свят да са християните 
такива, както Новиков”509. От приведените думи се 
вижда, че за руските розенкройцери духовното просве-
щение на народа е било неразривно свързано с личния 
морален пример, с желанието да му се покаже висшия 
нравствен първообраз чрез духовно усъвършенстване 
на собствената личност. 
Изглежда, че разцветът на руското Розенкройцерство 

във втората половина на ХVІІІ в. е бил непосредствено 
свързан с дейността в Европа на тайнствената личност 
граф Сен-Жермен (починал в 1784 г.), когото Рудолф 
Щайнер е нарекъл „езотерично въплъщение на Християн 
Розенкройц в ХVІІІ столетие”510. Напълно вероятно е, че Й. 

                                                 
509 Цитат от: Б.Я. Кожевников. „Братство Креста-Розы”. СПб 1918 г. 
 
510 GA130, 27.ІХ.1911. 

{Бел. пр.: В своите духовнонаучни изследвания Рудолф Щайнер 
проследява част от инкарнационната верига или последователните 
въплъщения на индивидуалността, живяла като личността Християн 
Розенкройц (виж, например, GA264, GA130, GA109, GA93). Тази 
индивидуалност е живяла на физическия план като индивидуалности-
те: ...; Хирам Абиф; посветеният от Христос Лазар (виж. Ев. Йоан 
11: 1-44), който е една и съща личност с евангелиста Йоан; Христи-
ян Розенкройц; Майстер Християн Розенкройц; Майстер граф 
Сен-Жермен; ... 
 „Хирам Абиф  в своето време е стигнал само до границата на Посвещението... 
Той е Лазар, който след възкресяването от Христос е носил името Йоан. Той е посве-

                                                                                  
тен от Христос Исус” (GA265, стр. 406). 
 „Индивидуалността, въплътила се като Хирам Абиф и Лазар-Йоан Евангелист, в 
своето въплъщение в ХІІІ–ХІV в. беше отново посветена и оттогава носи името 
Християн Розенкройц” (GA265, стр. 419-421). 
 „В 1250 г. възниква духовно течение, достигнало своя връх през 1459 г.; тогава 
Християн Розенкройц е издигнат в степента “Рицар на Кръста с Розите”... В него е 
било отпечатано копие от Аза на Христос Исус (Посвещение на Волята. Бел. 
пр.)... На върха на нашата западна езотерична школа стоят двама Майстери: Майс-
тер Исус и Майстер Християн Розенкройц. По два пътя ни водят те: Християнско-
езотеричен и Християнско-розенкройцерски” (GA266-1, стр. 251, 491, 221). 
 За двете деца „Исус” виж GA114, GA123, GA103, GA148: Исус от 
Витлеем, от Соломоновата, царската линия на Давидовия род, описан 
в Новия завет в Евангелието от Матей, в когото е бил инкарниран 
Азът на Заратустра, и Исус от Назарет, от Натановата, свещеническа-
та линия на Давидовия род, описан в Евангелието от Лука, в когото 
от 12-та до 30-та му година е живял Азът на Исус от Витлеем (т.е. 
Азът на Заратустра), а от 30-та му година, (т.е. от Кръщението в 
реката Йордан) до смъртта на тялото на Кръста – Богът Христос. «И 
когато по-късно Заратустровият Аз напусна тялото на Исус от Назарет (при Кръ-
щението на Исус от Назарет в реката Йордан, когато на мястото на 
напусналия тялото Заратустров Аз се устремява „върховният Аз”, т.е. 
Христос, символизиран в Евангелието чрез гълъба. Бел. пр.), тогава се 
появиха и притегателните сили между Заратустровия Аз и етерното тяло на Соломо-
новия Исус... Соломоновото дете Исус... умря приблизително по същото време, когато 
умря и майката на Натановия Исус. Етерната обвивка, която напусна по това време 
тялото на Соломоновия Исус, беше с изключителна стойност... Ние знаем, че нормал-
но при смъртта етерното тяло се отделя от физическото тяло и че всичко, което не 
представлява интерес за вечността отпада, но един вид екстракт от етерното тяло 
продължава да съществува още известно време. Обаче при Соломоновото дете Исус 
почти цялото етерно тяло беше нужно за вечността. Цялото етерно тяло на това дете 
беше взето от майката на Натановия Исус и пренесено в Духовния свят... 
Тези два вида сили (Азът на Заратустра и етерното тяло на Соломоновия 
Исус. Бел. пр.) се срещнаха отново и си изградиха едно ново физическо тяло. 
Заратустровият Аз беше напреднал до такава степен, че не се нуждаеше от прехода в 
света на Девакана... По този начин за пръв път се роди онова същество, което после 
непрекъснато се явява на Земята, и то след относително кратки периоди между 
смъртта и новото раждане... Това същество... се превръща в най-големия помагач на 
онези, които искат за разберат великото Събитие от Палестина. Оттогава тази инди-
видуалност, под името „Учителят Исус”, непрекъснато се явява в поврата на времена-
та; и така, Заратустра или Азът на Заратустра... продължи своята битка в името на 
общочовешката еволюция, вече като „Учителят Исус”, който оттогава все отново и 
отново се въплъщава на нашата Земя, за да насочва и ръководи онова духовно 
направление, което наричаме Християнство. Той е истинският вдъхновител на 
онези, които искат да разберат живото и развиващо се Християнство; в езотеричните 
Школи той вдъхновява онези, които имат грижата за опазване на християнските 
учения. Зад великите фигури на Християнството стои именно той, непрекъснато 
припомняйки в какво се състои истинското значение на Събитието в Палестина» 
(GA114, 21.ІХ.1909). 
 “Граф Сен-Жермен в ХVІІІ столетие е бил екзотерично превъплъщение на Хрис-
тиян Розенкройц, макар това име да е било присвоявано и на други лица... 
Ако вие успеете да станете оръдие на Християн Розенкройц, то можете да бъдете 
сигурни, че вашата и най-малка душевна работа ще съществува вечно... И ние може 
да бъдем уверени, че навсякъде, където учениците-розенкройцери сериозно и добро-
съвестно се стремят напред, се създават ценности, имащи значение за вечността. 
Всяка, даже и най-малката, духовна работа ни издига по-високо. Необходимо е 
стремително, с разбиране и благоговение да вършим святото дело... 
Вследствие на розенкройцерската работа етерното тяло на Християн Розенкройц от 
столетие към столетие е ставало все по-силно и все по-могъщо. То действа не само 
чрез Християн Розенкройц, но и чрез всички онези, които са ставали негови ученици. 
Започвайки от ХІV столетие Християн Розенкройц постоянно се инкарнира. Всичко, 
което се възвестява като Антропософия, се укрепва от етерното тяло на Християн 
Розенкройц и онези, които възвестяват Антропософията, са осенени от това етерно 
тяло, което може да им въздейства както тогава, когато Християн Розенкройц е 
инкарниран, така и когато той не е във въплъщение... Негови ученици... са розенк-
ройцерите... Сега Християн Розенкройц отново е във въплъщение” (GA130, 
27.ІХ.1911). 
 „Започвайки от ХХ столетие всички религии ще започнат да се свързват в Розенк-
ройцерската Мистерия” (GA130, 28.ІХ.1911). 
 В наше време има и псевдо-розенкройцерски духовни течения, 
като например наричащите себе си „Златни розенкройцери”. Основа-
тел на това течение е холандецът Ян ван Райкенборг. То има предста-
вителство и работи и в България. Това е една крайно примитивна, 
фалшива и грубо изработена доктрина, която няма духовна стойност, 
основана е главно върху и е изградена от безсъдържателни тези. Тя е 
представена в два основополагащи документа: в книгата на основа-
теля „Елементарна Философия на съвременните Розенкройцери”, 
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Rozekruis Pers – Хаарлем, Холандия 1992 и в „12 информационни 
писма на Интернационалната школа на Златния Розенкройц”. Основ-
ните три цели на тази изцяло луциферично-ариманична философия 
са: 

● да работи против правилната еволюция на човечеството, чрез 
опорочаване на антропософската Наука за Духа и подмяна на ис-
тинската Розенкройцерска Мистерия с фалшиви техни заместите-
ли; 
● да „унищожи” Аза на човека {виж книгата на основателя: „от-
казване от Аза” (стр. 119); „унищожаване на Егото”, „превъзмог-
ване на Егото” (стр. 200); „саможертва на Егото”, „тотално разг-
раждане, сломяване на низшия Аз” (стр. 226) и др.; същото четем 
и в писмата: «Този висш Аз не е нещо свръхестествено, още по-
малко е нещо божествено... Затова ученикът на Духовната школа 
(„Златният Розенкройц”. Бел. пр.) вижда в този Аз големия съб-
лазнител, сатаната, на когото той, както Иисус, трябва да каже: 
„Махни се от мен!”» (писмо 5, стр. 3-4); „Нищо не въздейства по-
оздравително, нищо не е по-важно при вървенето по духовния път 
от пълното отказване от егото” (писмо 5, стр. 5); „За ученика на 
Духовната школа единствената основна цел е събуждането на Но-
вия душевен човек. Базата за това е отказването от Аза и отдава-
нето на божествената природа” (писмо 7, стр. 5); „Ние трябва да 
се откажем от ауричното същество на нашия микрокосмос, от така 
наречения висш Аз” (писмо 8, стр. 5) и др.}; 
● Христос е творческата, съзидателна божествена сила на трие-
динството, на Светата Троица. Основната цел на човешката ево-
люция, която се изразява в развитие на съзнанието, се постига 
чрез съзнателното изграждане от човека на вътрешната, духовна 
връзка с Христос, чрез следването от човека на Христос и любов-
та към Христос. Същността на човешкото Его е Христос, Логосът. 
Като Син Божий Христос е Аз на целия Макрокосмос, а като Чо-
вешки Син – Висшият Аз на всеки човек. Авторът на течението 
„Златни розенкройцери” твърди: „Христос е в нас. Той е силата, 
без която ние нищо не можем да направим” (писмо 7, стр. 8). В 
същото време той уверява „Атмосферната Христова сила се изли-
ва за всички, но тя достига само до онези, които притежават съз-
нанието за разделеност от Божественото (т.е. които притежават 
индивидуално съзнание, себесъзнание, Азово съзнание! Бел. пр.)” 
(писмо 11, стр. 4); от друга гледна точка тази теза е в разрез с ис-
тината, защото само Груповият Дух на животните действа в жи-
вотните чрез вдишания от тях атмосферен въздух, а при човека 
Духът действа отвътре. „Златните розенкройцери” на практика 
лишават човека от Бога Христос, подменят Бога Христос с човека 
Исус, истинския, най-важен розенкройцерски девиз In Christo Mo-
rimur заменят с осъществяването на друг принцип: In Jesu (т.е. 
Исус. Бел. пр.) Morimur (книга, стр.220-221), като по този начин 
на практика отричат божествената същност на човека и възможно 
най-силно работят против човека, против целта и смисъла на не-
говата Земна, а и изобщо против цялостната негова еволюция. 
Внимание трябва да се обърне и на и въпроса: Съществото на Лю-
бовта, Христос, ще нарече ли човеците с презрителните определе-
ния „стадо” (книга, стр. 122), „тълпи от ненормални, не прокопса-
ли, негативни и слаби хора” (книга, стр. 219) и др.под.? –По това 
ще познаем езика на Ариман, за когото човеците са само инстру-
менти за осъществяване на личните му, егоистични цели. 

 Трябва ясно да се разграничават ученията на истинските Розенк-
ройцери от нелепостите, разпространявани по света. 
 В религиозно отношение в света „възникна даже съвременният клон на 
Теологията, която се занимава в действителност само с човека Исус и у която няма 
живо отношение към Христос. Но вярата само в Исус – това в действителност вече не 
е Християнство” (GA25, лекц. 12 „Христос и Неговата връзка с човечеството”, 1922 г.). 
 „Никъде в нашите чувства Луцифер не се намесва така, както там, където, изхож-
дайки от своите страсти и въжделения, ние се стремим към Божественото, без да 
осветяваме това Божествено с лъчите на съзнанието” (GA120, 28.V.1910). 

“Луциферичните сили се намесват навсякъде... където се развива абстрактната 
Теология” (GA208, 23.Х.1921). Чрез духовното невежество, чрез духовната 
безсъдържателност на безнаучната религия Луцифер се стреми да 
победи в човешката душа, като подмени истинската съзнателна ду-
ховност на човека с тъмнина и псевдорелигия, да я изпразни от ду-
ховно съдържание и да я сведе до обикновено, обичайно безсъзнател-
но черкварство. 

“Да убие, да затъмни в човека съзнанието, че той е образ Божий – ето какво се 
стремят в наше време да насадят в Съзнателната душа на човека ариманичните 
Духове чрез всевъзможни рафинирани научни средства” (GA120). Така Луцифер и 
Ариман са в настъпление, заедно и поотделно. 
 «Като се стремят да завладеят вътрешното същество на човека и 

Шварц се е срещал с него в Германия в 1781 г. и е по-
лучил от него указания относно организирането и глав-
ните цели на Розенкройцерството конкретно в Русия. 
Известно е също, че граф Сен-Жермен, много пътешес-
тващ по тогавашна Европа, най-малко два пъти е посе-
щавал Русия. В Москва и Петербург той без съмнение е 
общувал с ръководещите руски розенкройцери; много 
неща говорят за това, че основните принципи на вът-
решната, езотеричната работа на руските розенкройце-
ри в ХVІІІ и следващите столетия строго и последова-
телно водят началото си от този източник. Не е изклю-
чено също именно Сен-Жермен да е посочил на Нови-
ков и неговите приятели духовното значение на Яков 
Бьоме и Сен-Мартен, оттогава особено почитани от 
руските розенкройцери. 
Но не само това положително влияние на продължи-

телите на импулсите на „истинския Димитрий” може да 
се открие в руската история на ХVІІІ в. Също и влияни-
ето на противоположното течение, външен представи-
тел на което някога е трябвало да стане „Лъжедимит-
рий”, се проявява в онова време с не по-малка сила. 
На 21 юли 1773 г. с указ на папа Климент ХІV в Ев-

ропа е бил официално забранен орденът на йезуитите. 
В католическите държави всички без изключение йезу-
итски учреждения и училища са били закрити, а сели-
щата – ликвидирани. Орденът завинаги би прекратил 
своето съществуване, ако не е била помощта, оказана 
на неговите членове от протестантска Прусия и правос-
лавна Русия, предоставили на йезуитите убежище и 
защита. 
Притокът в Русия на членове на ордена на Исус в пе-

риода на царуването на Екатерина ІІ, а също значител-
ното влияние, бързо придобито от тях в петербургския 
двор, са имали като последствие открито преследване 
на розенкройцерите, което скоро е започнало в Санкт 
Петербург и Москва. В 1790 г. императрицата вече е 
разрешила на йезуитите да построят в Москва собстве-
на църква (тя е била посветена на св. Людовик), а те 
като благодарност за особеното благоволение са я ве-
личаели като „безсмъртната Екатерина”511. Но по-късно 
при нейно съдействие е била дадена заповед за аресту-
ване на ръководните руски розенкройцери и за офици-
ално забраняване на всички техни ложи и други учреж-
дения. Новиков като техен глава и ръководител по 
                                                                                  
да утвърдят в него своята власт, противоборстващите сили (т.е. лу-
циферичните и ариманичните Същества. Бел. пр.) преследват още 
една цел. Тя се състои в следното. Това, което по време на живота е 
вътрешност на човека, след неговата смърт в резултат на процеса на 
„обръщане наопаки” става цял планетарен космос (виж за това, нап-
ример, в GA227, 28.VІІІ.1923). А оттук следва откриващата се за 
противоборстващите сили възможност като завладеят човека да 
разпространят своята власт и над целия Космос» (С. О. Прокофиев. 
Окултно значение на прошката. Антропософско Издателство „Даска-
лов”, Стара Загора 1997. „Бележки и допълнения”, бел. 65)}. 
 
511 Благоволението на Екатерина ІІ към йезуитите е възникнало 
предимно под влиянието на нейния най-близък фаворит и съветник 
княз Г. А. Потьомкин (1739–1791), в онова време най-влиятелното 
лице в Русия и едновременно главен покровител на Обществото на 
Исус в Санкт Петербург (R. Riemeck. Moskau und der Vatikan. Basel 
1978). А по-нататък под влияние на пугачовското въстание (1773–
1775) и особено след шока, изживян от Екатерина при получаване на 
известието за Френската революция и предизвикал промяна на целия 
вътрешнополитически курс на Русия, влиянието на йезуитите в Пе-
тербургския двор е станало решаващо. 
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фалшиви обвинения без съд и следствие е бил осъден 
отначало на смъртно наказание, а после на петнайсет 
години затвор в казематите на Шлиселбург. Цялото 
негово имущество, в това число книги, преводи и т.н., е 
било конфискувано, а основаните от него типографии и 
библиотеки закрити. И макар наследникът на Екатери-
на Павел І (император в периода 1796–1801) след чети-
ри години вече да е отменил всички обвинения и да е 
освободил Новиков, да възстанови розенкройцерската 
работа в Русия в нейната първоначална форма Новиков 
така и не успява512. 

                                                 
512 Невъзможността за възстановяване в Русия на розенкройцерската 
работа в предишните мащаби след смъртта на Екатерина ІІ се обясня-
ва с това, че негласната забрана на всички розенкройцерски ложи не е 
била отменена и в управлението на следващия самодържец, Павел І. 
Причините трябва да се търсят в това, че и той също се е намирал под 
силното влияние на йезуитите. Особено преуспял йезуитът Габриел 
Грубер, австриец по произход, който е бил в постоянен контакт с 
папската курия; в кратък срок той е успял да стане най-близък прия-
тел и съветник на императора, бързо убеждавайки го да върне на 
йезуитите знаменития университет във Вилно, а също да им предаде 
църквата „Св. Екатерина”, разположена в самия център на Санкт 
Петербург, на Невския проспект. Работата стигнала дотам, че накрая 
Павел сам се е обърнал към папата с молба за разрешаване на офици-
алната дейност в Русия на в това време още навсякъде забраненото 
Общество на Исус. На тази молба Пий VІІ в бреве {brevis 
(лат.)=кратък. Папско послание към светски държавници и монарси. 
Бел. пр.} от 7 март 1801 г. веднага е дал своето съгласие, което е било 
първото предвестие за пълното възстановяване на ордена, последвало 
13 години по-късно (виж Ed. Winter. Russland und das Papsttum. Bd. 2. 
Berlin 1960). 
Както Екатерина ІІ, така и Павел І се е надявал с помощта на йезуи-
тите да попречи на проникването в Русия не само на идеите, но 
изобщо на всякакво влияние на Френската революция. Той даже 
сериозно е имал намерението за тези цели да предаде на йезуитите 
цялата система на образованието в страната (Пак там; виж също R. 
Riemeck. Moskau und der Vatikan. Basel 1978). В Москва и Санкт 
Петербург е трябвало да бъдат открити йезуитски колегии, училища и 
пансиони за дворянските деца, което е било частично осъществено 
вече приживе при Павел. 
По-нататък под влияние на все същите йезуити той взема решение 
даже да влезе в преки преговори с Рим по въпроса за официален съюз 
с Католическата църква (църковната уния), обаче в 1801 г. е бил убит 
в резултат на заговор, в който е участвал също британският посланик 
в Санкт Петербург. Това убийство е станало в момента, когато Павел, 
като велик майстор на католическия Малтийски орден в онова време, 
е започнал да се готви за война с Англия, която отначало го е подкре-
пяла в стремежа да върне в сферата на руското влияние остров Малта, 
окупиран в 1798 г. от наполеоновите войски, а след това внезапно 
самата тя го е завладяла (1800). 
Трагичната съдба на Н. Новиков и неговите съратници на поврата и 
важните промени на ХVІІІ–ХІХ в. е най-яркото историческо свиде-
телство за непримиримата борба, която от деня на своето основаване 
Обществото на Исус е обявило на всеки истински духовен живот и на 
първо място на езотеричното Християнство в неговата розенкройцер-
ска форма. Окултните основи на тази непримиримост Рудолф 
Щайнер подробно е посочил в първата лекция от цикъла „От Исус 
към Христос” (виж GA131). 
Също и в Средна Европа йезуитите външно са постигнали съществе-
ни успехи в борбата с действителната духовност. Рудолф Щайнер е 
подчертавал, че инспирираният от Розенкройцерството средноевро-
пейски духовен живот „е съществувал в ХV, ХVІ, ХVІІ и даже в ХVІІІ столетие, 
докато не е дошъл йезуитизмът и външно – но само външно – не е погубил всичко” 
(GA173a, 18.ІІІ.1916). Този духовен живот, макар и в променена форма, се 
появява после в немския идеализъм в епохата на Гьоте и в този вид в 
продължение на цялото ХІХ столетие е оказвал значително влияние 
върху най-образованите кръгове на руската интелигенция. В самата 
Средна Европа по-нататъшното развитие на този импулс е било 
прекъснато с възпрепятстване мисията на Каспар Хаузер (1812–1833). 
По такъв начин, онова, което силите на мрака са успели да достигнат 
в Русия посредством убийството на истинския царски син Димитрий 
и следващите преследвания на руските розенкройцери, в Средна 
Европа е било достигнато в резултат на убийството на Каспар Хаузер 

Въпреки външното поражение на розенкройцерското 
движение в Русия, неговите импулси са продължавали 
да оказват съществено влияние върху духовния живот 
на обществото до началото на ХХ в. „Това, което е стана-
ло тогава [при Екатерина ІІ и Павел І] под влиянието на прене-
сените от Запад в Русия окултни братства [в случая се имат 
предвид братствата на розенкройцерите]” – е казвал Рудолф 
Щайнер – „оттогава е започнало да оказва голямо влияние 
върху цялото духовно развитие на Русия, много по-голямо, 
отколкото може да се предположи... Всъщност, всичко значи-
телно в духовния живот на Русия, включително до Толстой, в 
действителност води началото си от това... пренасяне в Русия 
от Западна Европа на определени окултни братства”513. 
А що се отнася до импулса на Лъжедимитрий, то не-

гов главен представител в Русия на прелома на ХVІІІ–
ХІХ в. е бил католическият писател Жозеф Мари де 
Местър (1754–1821), посланик на кралство Сардиния, 
дълго време живял при руския двор (1802–1816), който 
е бил главен идеолог на петербургските и московските 
йезуити514. С желязна последователност Ж. де Местър е 
                                                                                  
(виж за него по-подробно в P. Tradowsky. Kaspar Hauser. Dornach 
1980). 
 
513 GA167, 4.ІV.1916. По наше мнение, в приведения цитат от лекци-
ята на Рудолф Щайнер става дума преди всичко за окултните братст-
ва на розенкройцерите, макар те да не са назовани по име. Понеже 
именно тяхното влияние се е разпространявало върху всичко „значи-
телно в духовния живот на Русия включително до Толстой”. Тук, обаче, трябва да 
се отбележи, че през периодите на управление на Екатерина ІІ и 
Павел І, и даже по-рано, в Русия от Запад постепенно са започнали да 
проникват също и влиянията на политически ориентирани окултни 
общества (тяхната първа ложа е била основана в Москва {от Англия. 
Бел. пр.} в 1731 г. Виж GA174, 8.І.1917). Тези последните са се стре-
мили в една или друга форма да подтикнат руската политика към 
осъществяване на основните положения на „завещанието на Петър Велики”, 
което по-нататък, по думите на Рудолф Щайнер, е донесло на Русия 
единствено само „бедствия и нещастия”. Напротив, дейността на руските 
розенкройцери, групирали се около Й. Шварц и Н. Новиков, от само-
то начало е била абсолютно лишена от каквито и да било политичес-
ки стремежи. Нейната основна цел е била възпитаването и спиритуа-
лизирането на Разсъдъчната душа или Душата на чувството и внедря-
ване на нейните импулси във всички слоеве на обществото, включи-
телно и в обикновения народ. 
Традициите на това истинско Розенкройцерство по удивителен 
начин, въпреки всички забрани и преследвания, са продължавали да 
съществуват в Русия до началото на ХХ в. Така, още в 1915 г. три-
найсетгодишният Владимир Линденберг-Челишчев е посетил заедно 
със своя баща Александър Челишчев, потомствен руски розенк-
ройцер, един от медитативните центрове на братството, разположен 
близо да Рибинск. Центърът е бил основан във втората половина на 
ХVІІІ в. от един от неговите прародители, от Иван Петрович Челиш-
чев (починал в 1779 г.), „майстер на Ордена на розенкройцерите на 
Северна Русия”. От беседите с последния ръководител на Центъра В. 
Бутурлин Владимир Линденберг-Челишчев е узнал, че дейността на 
братството в Русия са ръководили четирийсет и двама висши члена 
(половината от тях е отговаряла за северните, а другата – за южните 
райони на страната; тях съответно са ги възглавявали двама майсте-
ри), а общите срещи са се провеждали четири пъти в годината и са 
били, най-вероятно, насрочвани на Рождество, Пасха, Еньовден и 
Михаилов ден (виж W. Lindenberg. Reise nach innen. Salzburg 1982). 
 
514 Получил възпитание у йезуитите, Ж. де Местър, вероятно, само 
поради това не е постъпил в Обществото на Исус, защото, когато е 
бил на 19 години, последното е било закрито от папа Климент ХІV. 
При все това всички основни стремежи и идеи на де Местър са били 
необикновено близки на главните цели и задачи на йезуитизма. Во-
дещ теоретик на Контрареформацията {reformatio (лат.)=промяна. 
Религиозно движение в Средна и Западна Европа в ХVІ в. против 
духовния упадък на Римокатолическата църква и против папската 
власт. Като протест против католицизма дейците на Реформацията – 
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провеждал в живота идеята за висш и безусловен авто-
ритет на римския първосвещеник във всички духовни и 
светски (политически) дела, още тогава е проповядвал 
непогрешимостта на папата, изпреварвайки и подгот-
вяйки пътя за приемане половин столетие по-късно на 
първия Ватикански събор (1870), на догмата за папска-
та непогрешимост. 
Заселил се в Санкт Петербург, Ж. де Местър веднага 

е започнал активно да противодейства на всяко спири-
туално влияние на Средна Европа върху духовния жи-
вот на руското общество. Това влияние е прониквало в 
него, посредством малък кръг спиритуалисти, групира-
ли се около мистичката и пиетистката515 баронеса Юли-
ана фон Крюденер (1764–1824), към който кръг са при-
надлежали много руски просветители от онова време. 
Под влиянието на този кръг в Санкт Петербург в нача-
лото на ХІХ в. са се разпространявали произведенията 
на Юнг-Щилинг, Хегел, Шелинг, на немските романти-
ци Баадер, Екартсхаузен, а също на Бьоме, Сен-Мартен 
и Сведенборг. В този кръг се е проявявало и определе-
но влияние на истинското Розенкройцерство. 
В продължение на много години Ж. де Местър се е 

борил против основаното от граф Александър Николае-
вич Голицин516 Руско библейско общество, занимаващо 
се с просветителна дейност и с разпространяване сред 
народа на Библии (само от 1813 до 1826 г. обществото е 
разпространило около милион екземпляра различни 
книги на Свещеното Писание на различни езици). Про-
повядвайки необходимостта от връщане към среднове-
ковните форми на католицизма, Ж. де Местър и свърза-
ните с него членове на ордена на Исус (Г. Грубер, Т. 
Бржозовски, Розавен и др.) с всички средства са се 
стремили да натрапят на руското общество представата 
за абсолютния примат на папата за всички християни. 
Тази проповед, все по-ожесточена според намаляването 
на влиянието на йезуитите върху духовния живот на 
                                                                                  
Лутер, Калвин, Цвингли – са положили началото на Протестантската 
църква. Бел. пр.} на границата на ХVІІІ–ХІХ в., де Местър се е нами-
рал в постоянна връзка с висшите кръгове на временно забранения 
орден. Затова Рудолф Щайнер два пъти споменава името на де Мес-
тър редом с имената на най-известните йезуити в миналото (GA204, 
1.V.1921)., наричайки го „философ... на приятелите йезуити” (GA159/160, 
9.V.1915). Явявайки се в същото време и масон от високите степени и 
член на цяла редица ложи на Франция, де Местър активно е участвал 
в постепенното обединение на висшите (ръководещите) кръгове на 
масонството и йезуитизма, за което нееднократно е говорил Рудолф 
Щайнер в своите лекции (виж, например, GA167, 4.ІV.1916; GA173, 
9.ХІІ.1916; GA198, 3.VІІ.1920), а също в разговор с Людвиг Полцер–
Ходиц (виж Глава 18). 
 
515 Бел. пр.: Пиетист=човек, привърженик на пиетизма, предразпо-
ложен към пиетизма, мистично настроен. 
Пиетизъм {pietas (лат.)=благочестие}:1 Религиозно течение сред 
протестантите, възникнало в края на ХVІІ в., противопоставящо 
формално-обредната страна на религията на мистичното чувство; 2. 
Мистично благочестиво настроение и поведение. 
 
516 Първоначално волтерианец и свободомислещ, Александър Нико-
лаевич Голицин (1773–1844) в резултат на озарение, породено от 
четенето на Евангелията, се е насочил към Християнството и бързо се 
е сближил с групата на баронеса Юлиана фон Крюденер, намираща 
се под влиянието на идеите на немския идеализъм и Розенкройцерст-
вото. От 1817 до 1824 г. Голицин е възглавявал Министерството на 
народното просвещение и духовните дела. В неговите социално-
просветителни мероприятия може да се види определен опит да бъде 
продължена дейността на Н. Новиков, макар вече в не толкова силно 
изразена форма. 

двете столици, накрая е довела до тяхното поредно 
официално изселване от Санкт Петербург и Москва в 
1816 т. През следващата година ги е последвал и де 
Местър517. 
Въпреки това, борбата между йезуитите и прогресив-

ната руска общественост е продължавала и през 
следващите години, ту затихвайки, ту разпалвайки се с 
нова сила. Своя, може би, най-завършен израз тя е по-
лучила в знаменитото полемично съчинение на славя-
нофила Ю. Ф. Самарин (1819–1876) „Йезуитите и тях-
ното отношение към Русия. Писма до йезуита Марти-
нов”. Отзвуци от тази борба може да се открият и в 
легендата за великия инквизитор на Ф. М. Достоевски. 
Към средата на ХІХ столетие, обаче, даже сред онези, 

които в една или друга форма са се стремили в Русия 
макар и само към частично одухотворяване на Разсъ-
дъчната душа или Душата на чувството и са виждали в 
това единствено правилния път на развитието, започват 
все по-ясно да изпъкват вътрешните противоречия, 
неизбежно възникващи в този принцип на човешкото 
същество, ако той не е достатъчно спиритуализиран. 
Забраната на розенкройцерското движение в края на 
ХVІІІ в. е донесло своите негативни плодове в ХІХ в., 
изразили се преди всичко във възникването на две про-
тивоположни направления: славянофилството и за-
падничеството, които от духовна гледна точка не са 
били нищо друго, освен външни проявления на посоче-
ната двойственост. 
Към течението на славянофилите са принадлежали 

главно хората, у които е преобладавало влиянието на 
Душата на чувството, а към течението на западниците – 
онези, в които по-силно и действала Разсъдъчната ду-
ша. Наистина, славянофилите са успели да постигнат 
цяла редица важни исторически познания. Например, за 
изначалната чуждост за руския човек на самата идея за 
единна държава е писал Константин Сергеевич Аксаков 
(1817–1860). А друг водещ славянофил, Иван Василие-
вич Киреевски (1806–1856), е твърдял, че от времето на 
Петър Велики Русия е напуснала предначертания й 
исторически път на развитие, дълбоко различен по сво-
ята същност от историческите пътища на останалата 
Европа. Нещо повече, определени симптоми на такова 
„отстъпление” той е отнасял още към епохата на Иван 
Грозни. Същият Аксаков е писал в едно от своите пис-
ма до Ф. М. Достоевски за Санкт Петербург – зримия 
символ на всички петрови реформи, че „първото усло-
вие за освобождаване на руския народ се състои в това, 
от цялото сърце и с цялата душа да се ненавижда Пе-
тербург” (н). 
На свой ред водещите представители на течението на 

западниците са посочвали на образованата руска об-
щественост безусловните ценности на западната и осо-
бено на средноевропейската култура. Петър Яковлевич 
Чаадаев (1794–1856), а по-късно Александър Иванович 
Херцен (1812–1870) са виждали световноисторическото 
значение на Русия не в насочването към собственото 
минало, а в оплодяването на нейния духовен живот с 
най-прогресивните идеи и достижения на западно- и 

                                                 
517 Към това време Обществото на Исус е било отново разрешено от 
папа Пий VІІ (1814 г.), така че членовете на ордена повече не са се 
нуждаели от убежище в Русия. 
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средноевропейската култура518. 
Едните и другите, обаче, са имали една обща харак-

терна черта, а именно: липсата на каквато и да е било 
нова, творческа идея, кореняща се в спиритуалния им-
пулс на духа на времето, носители на който те биха 
могли да станат. В резултат всички опити да открият 
някакъв път, водещ към одухотворяване на Разсъдъчна-
та душа или Душата на чувството, неизбежно се е на-
тъквал на едностранната склонност към Душата на 
чувството у едните или към Душата на разсъдъка – у 
другите. Такова е било и това трагично последствие на 
неуспеха, който е претърпяло в Русия розенкройцерс-
кото движение на ХVІІІ в., стремящо се да гради върху 
основата на цялостната Разсъдъчна душа и Душа на 
чувството. 
По-нататък именно липсата у славянофилите на собс-

твени продуктивни духовни идеи е станало причина за 
тяхното връщане в Православната църква; а западници-
те са започнали да проявяват определена, донякъде 
обусловена от увлечението по немския романтизъм519, 
склонност към католицизъм (Чаадаев). 
Във връзка с това особено типични са три фигури от 

духовния живот на Русия от втората половина на ХІХ 
в.: Ф. М. Достоевски, Владимир С. Соловьов и Л. Н. 
Толстой. Първият от тях в своята вътрешна борба за 
одухотворяване на Разсъдъчната душа или Душата на 
чувството е търсил помощ в Православната църква; 
вторият, особено в определени периоди на своя живот, 
силно се е увличал от католицизма и му е симпатизи-
рал520; а последният, в края на дългия си жизнен път се 

                                                 
518 В действителност върху учението на славянофилите значително 
влияние са оказали много идеи на Запада. Характерен още е и този 
факт, че И. Киреевски лично е слушал в Берлин и Мюнхен лекции на 
Хегел и Шелинг, а в 1829 г. е основал в Москва списание с название 
„Европеец”. Също и К. Аксаков в младостта си е бил горещ почита-
тел на тези философи. Освен това, цяла редица от своите тези славя-
нофилите са заимствали от работите на йезуита Ю. Крижанич, а също 
от трудовете на френски фундаменталисти, главно на Ж. де Местър, 
само пренасяйки някои негови идеи от католическа почва на правос-
лавна. 
 
519 В католицизма са преминали такива известни немски романтици, 
като Фридрих Шлегел и Людвиг Тик. Даже по-късният Гьоте не е бил 
напълно свободен от католическото влияние, което се е проявило, 
например, в заключителната сцена на втората част на „Фауст” (виж за 
това по-подробно в статията на Фридрих Хибел „Новалис и Гьоте”, 
публикувана в седмичника „Das Goetheanum” Nr. 11 und 12, März 
1925). 
 
520 В труда „Русия и Вселенската църква” Соловьов е развивал идея-
та за обединяване на източната и западната църкви на основата на 
признаване ръководната роля и висшия авторитет на римския пър-
восвещеник също и от източната (Руска православна) църква. В тази 
посока той е отишъл толкова далеч, че даже се е опитал теологично 
да обоснове догмата за папската непогрешимост, за да я направи по-
приемлива за православната догматика. Именно по причина на твър-
де явната симпатия към католицизма тази работа на Соловьов прижи-
ве не е можело да бъде издадена в Русия. Написана на френски език, 
тя е била за пръв път публикувана във Франция в 1888 г. и веднага е 
предизвикала голям интерес във висшите кръгове на Римокатоличес-
ката църква. Също и в една от своите последни работи, в „Кратка 
повест за антихриста”, Соловьов в решаващия момент на повествува-
нието заставя представителя на православието стареца Йоан и предс-
тавителя на протестантизма професора Паули да предадат жезъла на 
върховната власт и управлението на човечеството на представителя 
на католицизма папа Петър. (За отношението на Владимир Соловьов 
към Католическата църква виж по-подробно: С. Соловьев. Жизнь и 
творческая эволюция Владимира Соловьева. Брюссель 1977. Самият 

е опитал да основе собствено нравствено учение, една 
нова рационалистична религия, включваща в себе си 
даже някои зародишни елементи на Съзнателната душа, 
но именно поради това по толкова странен начин ока-
зала се родствена на европейския протестантизъм. 
В своето обръщение към руските антропософи в 1912 

г. в Хелсингфорс521 Рудолф Щайнер специално е изтък-
нал трите водещи фигури на руската култура, стремили 
се, според нас, да пронижат с импулса на Христос съ-
ответно волята (Толстой), чувството (Достоевски) и 
мисленето (Соловьов). Обаче в онова време в Русия 
още е липсвал напълно развитият принцип на индиви-
дуалния „аз”, който се проявява и действа само в на-
пълно развитата Съзнателна душа522. С други думи, още 
е липсвал истинският повелител на тези три душевни 
сили, който би им позволил да действат съвместно и в 
пълна хармония. Поради това между двама от тях, Тол-
стой и Соловьов, скоро възниква конфликт, а Достоевс-
ки не може и не желае да служи като мост между тях. 
Причината за това е, че Импулсът на Христос макар и 
да обхваща в тях съответно волята, чувството и мисле-
нето, още не е осъзнат в пълна степен в техния „аз”, не 
става в тях индивидуално изживяно Християнство. И 
тримата се нуждаят от поддръжката на външната тра-
диция, която, казано схематично, Соловьов търси в 
католицизма, Достоевски – в православието, а Толстой 
– в собственото учение, по своя гротесков рационали-
зъм сближаващо се с протестантизма. А онова, което в 
по-дълбок смисъл обединява и трите индивидуалности, 
е тяхното предчувствие на бъдещата  „вселенска” ми-
сия на Русия, която, по тяхното непоколебимо убежде-
ние някога в бъдеще ще стане за народите на Европа и 
на целия свят осъществителка на висшите завети на 
Християнството, тържествена възвестителка на набли-
жаващото „царство на любовта” и „всечовешко братство”523. 
По-нататък несъгласуваността между Душата на раз-

съдъка и Душата на чувството в границите на Разсъ-
дъчната душа или Душата на чувството започва да се 
проявява не само в духовния живот на руското общест-
во, но и в различните видове политически направления. 
Ако около царския двор с неговия лозунг „самодържа-
вие, православие, народност” се съсредоточават главно 

                                                                                  
С. М. Соловьов – племенник на Вл. Соловьов, първоначално правос-
лавен свещеник, в 1920 г. под влияние на идеите на своя чичо е пре-
минал в католицизма и е станал униатски свещеник в Москва). 
 
521 GA158, 11.ІV.1912. 
 
522 Бел. пр.: “Западното славянство се намира в друго отношение към Западна 
Европа в сравнение с източното... Тук ние имаме в някакъв вид гностични елементи, 
съответстващи на всеки един от трите члена на душата, които трябва от западните 
славяни да се излеят в Средна Европа. Вторият член (Разсъдъчната душа или 
Душата на чувството. Бел. пр.) се съдържа у чехите... там ние имаме втория 
член на душата, идващ в Средна Европа от славянството. Третият член (Сетивната 
душа. Бел. пр.) се намира у южните славяни. Първият член (Съзнателната 
душа. Бел. пр.)... у поляците... Тези три душевни члена се изтеглят напред подобно 
на три културни полуострова и те изобщо не принадлежат към източноевропейското 
славянство” (GA174, 15.І.1917). 
 „Мисленето, фактически, пребивава в Сетивната душа... разкрива се, проявява се 
в Разсъдъчната душа и за пръв път се осъзнава в Съзнателната душа. В Сетивната 
душа то е подсъзнателно” (GA115, 24.Х.1909). 
 
523 За това, че Шестата културна епоха ще бъде времето на най-
голямото развитие в човечеството на силите на любовта, виж GA130, 
3.ХІІ.1911. 
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носителите на Душата на чувството, то в опозиционно 
настроената аристокрация (започвайки с декабристите), 
а по-нататък в зараждащата се буржоазия, т.е. в онези, 
които по-късно идват на власт в резултат от февруарс-
кия (буржоазен) преврат в 1917 г., преобладават раз-
лични оттенъци на Разсъдъчната душа. 
А що се отнася до руската интелигенция в края на 

ХІХ и началото на ХХ в., то тя в резултат на преживя-
ните от Русия социални и политически потресения се е 
оказала внезапно поставена пред проблеми, характерни 
за етапа на развитие не само на Разсъдъчната душа или 
Душата на чувството, а също – за пръв път в руската 
история – на Съзнателната душа, за което интелиген-
цията се е оказала съвсем неподготвена. В резултат част 
от нея отново се е обърнала към православието (Н. С. 
Булгаков, П. А. Флоренски, Н. А. Бердяев, Д. С. Ме-
режковски и др.) или към католицизма (Вячеслав Ива-
нов, Елис-Кобилински), а част постепенно е стигнала 
до пълна вътрешна неувереност, скоро сменила се с 
онова „хаотично душевно състояние”, което толкова 
точно е забелязала и охарактеризирала Мария Щайнер-
Сиверс в предговора към руското издание на „Теосо-
фия. Въведение в свръхсетивното познание на света и 
мисията на човека” (GA9) на Рудолф Щайнер524. 
А Антропософията като израз на отговарящата на ду-

ха на времето одухотворена Съзнателна душа така и не 
е получила в кръговете на руската интелигенция доста-
тъчно широко разпространение и признание, за да ока-
же поне малко по-забележимо влияние върху култур-
ния и духовния живот на Русия в началото на века (в 
1913 г. при основаването на Руското Антропософско 
Общество то е наброявало не повече от сто човека). 
Във връзка с това особено характерни са съдбите на 

много руски интелигенти, опитали се да намерят дос-
тъп до Съзнателната душа в онази нейна крайно еднос-
транчива форма, в каквато тя във втората половина на 
ХІХ в. се е появила в течението на марксизма, а после, 
не откривайки в нея никакво „спиритуално съдържа-
ние”, насочили се в противоположната страна, нами-
райки убежище в традиционното Християнство в него-
вата православна форма (например, Н. Бердяев и С. 
Булгаков). Други са търсили нещо положително в сама-
та руска революция, възприемайки отначало нейните 
катаклизми като предвестие на раждането на новата 
историческа епоха (към тях са принадлежали А. Блок, 
В. Брюсов, отчасти А. Бели и някои други деятели на 
руската култура). По такъв начин, у руските интелиген-
ти от началото на века може да се констатира, от една 
страна, дълбоко положителен стремеж да си прокарат 
път към импулсите на Съзнателната душа, който, 
всъщност, е трябвало да ги отведе до Антропософията, 
а от друга – дълбок трагизъм от пълното безсилие на 
тези стремежи. 
Това безсилие, обаче, е имало за свое последствие 

съществено луциферизиране на Разсъдъчната душа или 

                                                 
524 „Теософия. Въведение в свръхсетивното познание на света и 
мисията на човека” на Рудолф Щайнер (GA9) е била издадена от 
Мария Щайнер на руски език в 1927 г. под название „Духоведение” 
(Наука за Духа. Бел. пр.) във философско-антропософското издателс-
тво при Гьотеанума, Дорнах (Швейцария). Към това издание през 
октомври 1926 г. тя е написала предговора „Към Духа по пътя на 
страданията и съзнанието”. 

Душата на чувството, което в цялата си пълнота се е 
проявило в така наричания сребърен век на руската 
култура в 1910–1925 г., който е започнал в Москва и 
Санкт Петербург, а е продължил в Париж, където след 
идването на власт на болшевиките се е преселило мно-
зинството от неговите представители. Онези от тях, 
които не са успели и не са пожелали да напуснат Русия, 
скоро са били подложени на систематично унищоже-
ние. Понеже в своята луциферична едностранчивост 
руската интелигенция от началото на века почти нищо 
не е могла духовно да противопостави на ариманизира-
ната Съзнателна душа на болшевиките. За разбиране на 
станалата в 1917 г. национална трагедия решаващо 
значение има казаното от Рудолф Щайнер на А. Турге-
нева, че ако в онова време в Русия биха се намерили 
дванайсет истински антропософи, то болшевиките 
никога не биха дошли на власт. 

 
В заключение на тази глава е необходимо макар и 

накратко да споменем и за още един феномен, изиграл 
наистина съдбоносна роля за окончателната гибел на 
социалния порядък в Русия и идването на власт на дру-
ги, много по-страшни и разрушителни сили. 
В самото начало на века в двора на последния руски 

цар Николай ІІ са се появили двама френски окултисти: 
д-р Папюс (истинско име – Жерар Енкузе, 1865–1916) и 
неговият асистент, действащ под името „майстор Фи-
лип” (истинско име – Назие Антелм Вашод, 1849–
1905). Във Франция те са били известни като основате-
ли на така наричания „Нов орден на мартинистите” и 
скоро привлекли към себе си вниманието на двора525. 

                                                 
525 Основаният от Папюс „Нов орден на мартинистите” с клонове в 
много страни на Европа със своето наименование е трябвало да на-
сочва към уж съществуваща връзка между него и духовното течение, 
водещо своето начало от известния френски окултист и християнски 
теософ на ХVІІІ в. граф Луи Клод де Сен-Мартен (1743–1803). А в 
действителност задачите на основания от Папюс орден са били на-
пълно противоположни на стремежите  на „неизвестния философ”, 
както сам нарича себе си Сен-Мартен. Затова, изказвайки се неиз-
менно с дълбоко уважение към Сен-Мартен (виж, например: GA174, 
8 и 13.І.1917; GA175, 20.ІІІ.1917; GA180, 25.ХІІ.1917; GA237, 
1.VІІІ.1924), Рудолф Щайнер не само ясно е подчертавал неговото 
принципно различие от така наричаните „нови мартинисти”, но даже 
е посочвал насъщната необходимост да се защити „неизвестният 
философ” от претенциите на Папюс и неговите последователи. 
Така, в лекцията от 4.ІV.1916 г. (GA167) Рудолф Щайнер е говорил: 
„Разпространяването на духовното течение, изхождащо от Енкузе-Папюс, се придру-
жава с лъжа: тези хора наричат себе си „мартинисти”. Обаче е необходимо наистина 
да бъде защитен благородният „неизвестен философ”, честно стремил се към истина-
та и действал в ХVІІІ в. така, както тогава е трябвало да се действа. Той трябва да 
бъде защитен от злоупотребата с неговото име от сегашните папюсианци”. Толкова 
рязкото осъждане на Папюс и неговите привърженици има дълбоки 
окултно-исторически причини. 
За да бъдат разбрани по-добре, е необходимо да се вземе под внима-
ние следното. Сред действащите в Европа в ХVІІІ в. разнообразни 
окултни направления най-чисто и дълбоко, произлизащо непосредст-
вено от главните източници на езотеричното Християнство, е било 
окултното течение, свързано с името на граф Сен-Жермен, който е 
бил, според свидетелството на Рудолф Щайнер, превъплъщение на 
самия Християн Розенкройц. 
Може даже да се каже, че целият истински духовен живот на онова 
време е бил в една или друга форма инспириран от тази висша инди-
видуалност. Като езотеричен учител, обаче, самият Сен-Жермен, с 
няколко редки изключения, малко е действал във външния свят, 
предоставяйки това най-често на своите най-близки ученици и уче-
ници на учениците. Един от най-напредналите сред тях е бил Марти-
нес де Паскуалис, основател на духовното течение на мартинистите. 
Родом той е бил от Португалия, а неговата близост с граф Сен-
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Жермен е довела някои по-късни изследователи, само повърхностно 
запознати с истинското положение на нещата, даже до мисълта за 
пълна идентичност на Сен-Жермен и де Паскуалис. Затова в попу-
лярната масонска литература може понякога са се срещне посочване 
на португалски произход на граф Сен-Жермен. 
Изпълнявайки волята на своя учител, Паскуалис, започвайки от 50-те 
години на ХVІІІ в., е пристъпил към основаване във Франция на 
мрежа от езотерични школи отначало на юг (в Бордо, Тулуза, Лион и 
др. градове), а после в Париж. Към неговите непосредствени ученици 
са принадлежали също Сен-Мартен, Ж. Б. Вилермоз и Ж. Казот. 
Първият от тях е бил в продължение на няколко години секретар на 
Паскуалис, а вторият е основал и възглавявал езотеричната ложа в 
Лион. След отпътуването на Паскуалис в Хаити в 1775 г. (той е умрял 
в Санто Доминго четири години по-късно) Сен-Мартен е продължил 
делото на своя учител, развивайки неговото учение и обогатявайки го 
с цяла редица нови елементи. От 1780 до 1785 г. Сен-Мартен много е 
пътешествал във Франция и в чужбина. Той е посетил Англия, Ита-
лия и Германия. Не е изключено той също да се е срещал с граф Сен-
Жермен. 
Като истински езотерик, Сен-Мартен е бил изключително сдържан и 
немногословен във всичко, което се е отнасяло до неговото собствено 
вътрешно развитие и окултни връзки. Поради това той, естествено, 
никъде в своите произведения и писма пряко не съобщава за тази 
среща. Възможно е, обаче, намиращото се в неговите писмени доку-
менти споменаване за среща с „Пратеника на Лъва” („Agent de Lion”) 
– символът на лъва в езотеризма указва на Посвещение на волята – да 
намеква именно за този факт. Във всеки случай, даже във външната 
масонска литература може да се намерят сведения за връзката на Сен-
Мартен с розенкройцерските кръгове на Европа. Оттук произтича и 
неговото дълбоко, интимно разбиране на Я. Бьоме, черпещо своите 
откровения от розенкройцерските инспирации; някои негови произ-
ведения Сен-Мартен даже е превел на френски език. И, накрая, често-
то споменаване и положителната оценка на произведенията на Сен-
Мартен от Рудолф Щайнер говорят за това, че духовните извори на 
идеите и инспирациите на Сен-Мартен са имали розенкройцерски 
произход. 
Естествено е, че значителното разпространение във втората половина 
на ХVІІІ в. в Европа и даже извън нейните граници на езотеричното 
Християнство в неговата розенкройцерска форма, главните носители 
на което са били учениците и учениците на учениците на граф Сен-
Жермен, не е могло да не обезпокои във висша степен вътрешните, 
окултните кръгове на Римокатолическата църква. Нямайки възмож-
ност във века на Просвещението и в преддверието на наближаващата 
Френска революция да унищожат езотеричното Християнство с 
външни средства, посочените кръгове са прибягнали тогава към 
стария и отдавна изпитан метод: внедрили са свои хора във вече 
съществуващото движение, за да го разложат постепенно отвътре. 
Този процес е бил започнат още в края на ХVІІІ в. А едно от неговите 
главни действащи лица е станал де Местър, водещ представител на 
най-реакционното и консервативно крило на римския католицизъм, 
непосредствено свързан също с неговия вътрешен окултен кръг и 
написал в края на своя живот двутомното апологетично съчинение 
„За папството”. Въпреки полученото от него йезуитско възпитание, 
де Местър в младите си години е станал член на различни масонски 
ложи във Франция и бързо е достигнал в тях най-високите степени, 
докато, накрая, не е проникнал – в средата на 70-те години – в марти-
нистката ложа в Лион, ръководена от споменатия по-горе Вилермоз, 
и бързо е съумял даже да стане негов приятел (не на последно място 
благодарение на своето излизане „в защита” на масонството).  

{Бел. пр.: „Масонството е губило своето значение в такава степен, в каквато 
е навлизал рационализмът в света. То е имало значение през цялото време, кога-
то се е развивала Четвъртата подраса (Четвъртата следатлантска кул-
турна епоха. Бел. пр.). Петата подраса е донесла със себе си онова, което е 
лишило масонството от значение. Сега свободните зидари повече не са зидари. 
Там сега могат да приемат всекиго” (GA93, 2.ХІІ.1904). 

„Масонството в действителност няма в себе си вече нищо християнско. Тук, 
всъщност, няма за какво да се дискутира. Масонството като такова не съдържа в 
себе си нищо християнско” (GA344, стр. 244, септ. 1921)}. 

От това време самият де Местър е наричал себе си не по друг начин, 
освен „мартинист” и „ученик” на Паскуалис и Сен-Мартен. А в дейс-
твителност той е преследвал противоположни цели, за което свиде-
телстват оставеното от него литературно наследство и целият харак-
тер на неговата многогодишна дейност в Санкт Петербург. Там той с 
всички сили е препятствал проникването и разпространяването в 
Русия на влиянието на истинското Розенкройцерство и изобщо на 
всякакви духовни и философски идеи от Средна Европа. След прис-

                                                                                  
тигането в Русия де Местър веднага се е включил в борбата, която 
местните йезуити вече са водили против основаното и възглавявано 
от княз А. Голицин „Библейско общество”. А истинските причини за 
тази борба са се заключавали не толкова в принадлежността на пос-
ледния към мистичното течение на пиетизма, колкото в неговите 
връзки с руските розенкройцери. За своето запознаване с произведе-
нията на Сен-Мартен самият А. Голицин е казвал: „Аз наистина съм 
човек оттогава, откогато познавам Сен-Мартен” (цитат от: Б. Леман. 
Сен-Мартен, неизвестный философ как ученик дома Мартинеца де 
Пасквалис. Москва 1917). 
По своите интереси в интелектуалната дейност и по своите вътрешни 
умения и школовка, особено близка до тази на йезуитите, де Местър с 
пълно основание може да бъде причислен към онези католически 
кръгове, които, започвайки от втората половина на ХVІІІ в., не само 
са предприели опит отвътре да овладеят някои течения на масонство-
то и, заемайки в неговата йерархия много висши постове, да го из-
ползват в борбата с истинското Розенкройцерство, а също са се опит-
вали да проникнат в редиците на последното. В разговор с Людвиг 
Полцер-Ходиц през ноември 1916 г. Рудолф Щайнер е споменал 1902 
година, започвайки от която, според неговите думи, може също и по 
външен начин да се докаже фактът на съвместната работа на някои 
„западни ложи и йезуитите” „на висшите степени на техните организации” (виж за 
това по-подробно в Глава 18). Във връзка с това е забележително 
обстоятелството, че именно в тази година де Местър се е отправил в 
източната столица за изпълнение на своята повече от съмнителна 
мисия. 
Обаче описаният замисъл на свързаните с йезуитизма окултни кръго-
ве на католицизма, узрял още в края на ХVІІІ в., в онова време е 
могъл да се осъществи в Европа само отчасти. Ето защо приблизи-
телно след столетие, във втората половина на ХІХ в., подобен опит е 
бил отново предприет, но този път по-обмислено. А един от главните 
изпълнители на това е станал д-р Енкузе, действал и писал под псев-
донима Папюс – член на много масонски ложи на Европа, основател 
и президент на Върховния съвет на „Новия орден на мартинистите”, а 
също генерален делегат на паралелния му „Кабалистичен орден на 
розата и кръста”. Неговата връзка с разглежданото окултно-
католическо течение, водещо началото си още от де Местър, може да 
се проследи даже по външен начин. Така, самият Папюс нееднократ-
но е наричал френския окултист от ХІХ в. Александър Сент-Ив 
д’Алвейдра (1842–1909) свой главен учител (в писмата Папюс се 
обръща към него не по друг начин, а „високоуважаеми майстор”), 
след смъртта на който той е организирал и лично възглавил специал-
но общество, имащо за цел посмъртното издаване на всички произве-
дения на Сент-Ив. А последният на свой ред е причислявал към 
своите „духовни отци” де Местър – най-крупния представител на 
френския католически традиционализъм, на границата на ХVІІІ–ХІХ 
в., и кардинал Л.-Ж. Боналд (1787–1870), известен „възпитаник на 
йезуитите”, основател на „Асоциацията на Франциск Ксаверий” (един 
от най-близките ученици и последователи на Игнаций Лойола в ХVІ 
в.), син на Л.-Г. Боналд (1754–1840). 
За близостта на Сент-Ив д’Алвейдра с Ватикана свидетелства още и 
този факт, че в 1880 г. той е получил висока дворянска титла от самия 
папа и оттогава е наричал себе си маркиз. Освен него, към най-
близкото обкръжение на Папюс дълго време е принадлежал и окулт-
ният писател Жозефен Пеладан (1858–1918) – двамата са влизали във 
висшия съвет на „дванайсетте”, ръководещ цялото течение – който в 
1892 г. е основал още един орден, носещ названието „Орден на розата 
и кръста на храма и Граала, или на католическата роза”. Задача на 
този орден е било да постави духовните истини на розенкройцерската 
мъдрост на служба на Римокатолическата църква. В една от своите 
книги, носеща гръмкото название „Бъдещият конклав. Наставление за 
кардинали”, Пеладан даже пряко се е обръщал към папата, призова-
вайки го отново да запали в църквата „угасналата светлина на Мисте-
риите”. 
В заключение следва да се отбележи, че описаните по-горе форми и 
методи на съвместна борба на някои окултни кръгове на римския 
католицизъм и ордена на Исус против истинското Розенкройцерство 
са преминали в ХХ столетие. За нашето време продължение на ис-
тинското Розенкройцерство е Науката за Духа или Антропософията. 
Оттук е и непримиримата враждебност към нея от описаната страна. 
Към чисто йезуитските методи, използвани и сега за борба срещу 
Науката за Духа, се отнасят, например, отново и отново предприема-
ните опити да се придаде на антропософските истини такава изначал-
но чужда им форма, в която тези истини, отделяйки ги от името на 
основателя на Антропософията, би могло да бъдат използвани за 
достигане на определени цели, преследвани от окултните кръгове на 
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Великият княз Николай Михайлович в 1901 г. лично е 
представил Папюс на царя, а след като „майстор Фи-
лип” е предсказал на Николай ІІ скорошното появяване 
на бял свят на дългоочаквания наследник, авторитетът 
на двамата французи е станал неоспорим. Скоро и са-
мият цар, неговото семейство и много от неговите 
приближени не само станали верни последователи на 
Папюс, но и встъпили в основаната от него в Петербург 
„мартинистка ложа”. А почти всички книги на френс-
кия окултист са били много бързо преведени и издаде-
ни в Русия. 
Рудолф Щайнер е дал напълно еднозначна характе-

ристика на окултните методи, които са били прилагани 
от Папюс: „Папюс – така той нарича себе си – поднася на 
човечеството по съдбоносен и опасен начин някои окултни 
тайни. И онези, които попадат под негово влияние – щом като 
това излезе извън рамките на най-елементарното – започват с 
железен фанатизъм да следват всички негови указания”. И по-
нататък: „Да се влива на капки в душите на слабите хора [а 
именно към тях е принадлежал последният руски цар] съдър-
жанието на книгите на Папюс – това означава напълно да се 
потопява техният разум в сън. В резултат такива хора може да 
се използват за постигане на всякакви цели”. Посочвайки 
след това значителното влияние на учението на Папюс 
в различните страни на Европа, Рудолф Щайнер заклю-
чава: „Но особено огромно е било неговото влияние в Русия. 
И, към всичко останало, там то е било достигано по нечестен 
начин”526. 
В петербургския двор Папюс не само се е занимавал с 

разпространяване на своите учения и организиране на 
спиритични сеанси, но и е играл съмнителна полити-
ческа роля. Той, по думите на Рудолф Щайнер, „е оказ-
вал разрушително, пагубно влияние върху петербургския двор, 
където отново и отново се е появявал, за да играе там в про-
дължение на десетилетия фатална политическа роля”527. Тази 
съдбоносна, „фатална политическа роля” се е състояла 
преди всичко в подготвяне на Първата световна война 
като основно средство за унищожаване на духовния 
импулс на Средна Европа, а също в предизвикване на 
                                                                                  
Римокатолическата църква. (Тези цели по-подробно са разгледани в 
Глава 18). При това се срещат и позовавания на Папюс. 
Оттук става разбираем стремежът на Рудолф Щайнер толкова строго 
да разграничи „стария” и „новия” мартинизъм, т.е. да отдели Сен-
Мартен от Папюс, понеже от първия незримите нишки водят към 
Антропософията, а от втория – към нейните непримирими и безпо-
щадни противници.  

{Бел. пр.: „На 18 юли 1919 г. Светата конгрегация в Рим издаде декрет за заб-
рана на католиците да четат антропософска литература” (GA195, 1.І.1920). 
Много неща в Католическата църква свидетелстват за нейната връзка 
с Духовния свят. Например папската енциклика от 8 септември 1907 
г. – клетвата на антимодернистите. „Науката за Посвещение винаги дава 
възможност да се изследват подобни неща. Аз си поставих задачата да изследвам 
тази енциклика. И аз трябва да ви кажа, както и в много други случаи: Възвестеното 
тогава от папата от катедрата беше действително получено от Духовния свят, т.е. 
онова, което влезе в енцикликата, се изля от Духовния свят и беше по забележителен 
начин изопачено. Навсякъде, където трябваше да е “да”, в енцикликата е поставено 
“не”, и обратно... Това е изключително гибелна за човечеството връзка с Духовния 
свят. Поради това не трябва да се удивляваме, че именно Католическата църква 
вижда в Науката за Духа нещо такова, което тя би искала при всички обстоятелства да 
премахне от света” (GA198, 6.VІ.1920) – казва Рудолф Щайнер}. 
 
526 GA167, 4.ІV.1916. 
 
527 Пак там. 

социално-политическа криза вътре в самата Руска им-
перия. 
За постигане на първата цел Папюс постоянно се е 

борил за усилване на военно-политическия съюз на 
Русия с Франция, насочен против Германия и Австро-
Унгария, а за постигане на втората – за непременно и 
най-жестоко потушаване на всички масови народни 
недоволства в столицата и провинцията, за да се пре-
дотвратят с помощта на тези крайни мерки още по-
големи катастрофи. Стремейки се напълно да подчини 
царя на своето влияние, което е било необходимо за 
осъществяване  на плановете на Папюс, последният е 
прибягвал към различен вид окултни машинации. Нап-
ример, той е организирал спиритични сеанси528, на кои-
то – в присъствието на Николай ІІ, членове на неговото 
семейство и тяхното най-близко обкръжение – е бил 
извикван „духът” на покойния Александър ІІІ. А явя-
ващият се „дух” по удивителен начин е предсказвал на 
потресения цар почти точно същото, към което настоя-
телно го е склонявал Папюс. 
Царят в края на краищата е последвал тези съвети на 

френския окултист, потвърдени при това още и от 
„задгробно видение”. Резултатът не е бил чакан дълго: 
Германия, оказала се в момента в двойна мобилизация 
на изток и на запад пред опасността от война на два 
фронта, е била принудена първа да започне световната 
война529. Вторият съвет е имал не по-малко трагични 
последствия. Следвайки съвета, царят е решил да отс-
тъпи на натиска на най-консервативното крило в прави-
телството и е дал заповед да се разстреля на 9 (22) яну-
ари 1905 г. мирната демонстрация в Петербург530. Тази 

                                                 
528 Бел. пр.: Ангелите и Архангелите, които са с правилно развитие, 
са преминали своята човешка степен на развитие без да се ползват от 
физически тела. Поради това те не умеят и не могат да използват 
мозъка и нервната система на човека. Те получават своята мъдрост 
чрез откровение, подобно на получаването от хората на Слънчевата 
светлина. Поради изоставане в развитието си падналите Духове, или 
Духовете на Мрака, не са достигнали степента на своите духовни 
събратя, имащи правилно развитие. Затова Духовете на Мрака осъ-
ществяват своето развитие по околен път, т.е придобиват своята 
мъдрост чрез човека, чрез неговите мозък и нервна система. Така те 
помагат на човека, осъществявайки в него мисленето, и същевремен-
но еволюирайки чрез човека. 
В спиритичния сеанс чрез човека-медиум винаги действа луциферич-
но или ариманично същество и посредством медиума то постига 
своите егоистични цели. 
 
529 Влиянието на Папюс, естествено, не е било единствено. В Русия в 
онова време вече е съществувала силна панславистка политическа 
партия, към която са принадлежали представители на висшата арис-
токрация, крупната буржоазия и интелигенцията. Тази партия с всич-
ки сили е искала война за изпълнение на „завещанието на Петър Велики”. 
Рудолф Щайнер е казвал: «В Русия само представителите на панславизма са 
очаквали големи облаги от бъдещата европейска война, а именно: макар и частично 
осъществяване на „завещанието на Петър Велики”» (GA173, 18.ХІІ.1916). Мнозинс-
твото панслависти в една или друга степен са се намирали под влия-
ние на окултните общества на Запада. Обаче самият цар под влияние 
на Григорий Распутин се е отнасял към много от тях с голямо недо-
верие и, може би, не би се решил да отстъпи на техния натиск, ако 
той не е бил поддържан още и от окултните машинации на Папюс. 
 
530 В последно време все по-често може да се чуе мнението, че сами-
ят цар не е давал тази фатална заповед и даже нищо не е знаел за нея, 
макар именно обратното и досега да се признава от всички автори-
тетни чуждестранни историци. Но даже ако такова мнение и да не е 
безпочвено, при все това самата възможност за такава жестока запо-
вед без знанието и съгласието на царя е била основана на пълната 
увереност, че самият той би заповядал същото. Това се потвърждава 
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демонстрация, породена от пълното социално безпра-
вие на народа, е била най-многобройната в руската 
история. В нея са участвали около 140 хиляди човека, 
главно работници, техните съпруги и деца. Носейки в 
ръцете си портрети на царя, хоругви и икони, с пеене на 
църковни химни, те са се били насочили към Зимния 
дворец с последна, отчаяна надежда да получат от царя 
„справедливост на руската земя” и висша защита от 
нескончаемите беди, страдания и непоносимо, робско 
положение. В резултат на това безсмислено убийство 
на повече от хиляда невъоръжени и за нищо невиновни 
хора връзката между царя и народа е била разрушена, а 
народната вяра в „добрия цар” и „християнската дър-
жава” окончателно разстроена. 
След „кървавата неделя”, както след това народът е 

нарекъл това събитие, множество работници са изгори-
ли портретите на Николай ІІ с думите: „Ние нямаме 
вече цар”. А тъй като всички все по-зачестили масови 
народни недоволства са били потушавани и по-нататък 
с не по-малка безпощадност531, то в скоро време сред 
работниците е възникнал нов лозунг – „Долу самодър-
жавието!”. В резултат дните на династията на Романо-
вите са се оказали преброени. Морално дискредитирана 
и лишена от народна поддръжка, династията е можела 
сега без особен труд да бъде съборена от всяка полити-
чески активна групировка. 
Папюс всячески се е стремил да поддържа у напла-

шения от приближаващите революционни катаклизми 
цар убеждението, че единствено неговата окултна власт 
над висшите свръхземни сили е способна да спаси Ру-
сия от социалните сътресения. В резултат Папюс е ус-
пявал в продължение на редица години да спира Нико-
лай ІІ от всякакви разумни действия в интересите на 
страната и народа, които някак си биха могли да спо-
могнат за предотвратяване на крайната катастрофа532. 
По всяка вероятност, не без тайното влияние на Па-

пюс Николай ІІ е решил да включи в манифеста от 17 
октомври 1905 г. („За усъвършенстване на реда в дър-
жавата”) подаряването на свобода на съвестта, вследст-
вие от което са се появили отстъпки или отказване от 
собствените права в полза на Католическата църква, в 
лицето на която уплашеният от развитието на събития-
та Николай се е надявал да намери поддръжка в борба-
та с наближаващата революция. Резултат от публику-
ването на манифеста е било излизането в оставка на 
обер-прокурора на Светия синод К. Победоносцев 
(1827–1907), представител на най-влиятелните и кон-
сервативни кръгове на Православната църква, предпри-
ел тази стъпка в знак на протест против замисления 

                                                                                  
от факта, че Николай ІІ не е наказал никого от висшите чинове, ви-
новни за разстрела на мирната демонстрация. 
 
531 „Заповядвам смутовете да бъдат ликвидирани” е било оттогава 
постоянното изискване на императора, което е давало на войската и 
полицията практически неограничени пълномощия в тяхната борба с 
народа. 
 
532 Внезапната смърт на Папюс в Париж на 25 октомври 1916 г. е 
била, според свидетелството на френския посланик в Санкт Петер-
бург М. Палеолог, възприета от царя и неговото най-близко обкръже-
ние като знак за неизбежност на всеобщата катастрофа и близката 
гибел на династията. Действително, да се предотврати приближава-
щата се катастрофа в края на 1916 г. е било почти невъзможно. 

екуменичен алианс. Оставката на Победоносцев е пре-
дизвикала истинска криза, пълно объркване и паника 
във висшите църковни кръгове. В резултат, виждайки 
цялата безпомощност и слабост на Църквата пред лице-
то на приближаващите социални сътресения, в това 
време само в Петербург повече от хиляда православни 
от най-различни слоеве на обществото са преминали в 
католицизъм, а папа Пий Х вече сериозно е възнамеря-
вал да основе в Русия първия униатски епископат533. 
По такъв начин, всички „окултни” познания и „ма-

гични” способности на Папюс, в действителност имащи 
за цел единствено да поддържат неговите политически 
намерения, са били, в своята същност, последна проява 
на импулса на „Лъжедимитрий” непосредствено преди 
нахлуването в руската история на съвсем други духов-
ни и политически сили534. 
                                                 
533 Ватиканът напълно сериозна се е надявал, че именно нараства-
щият страх на висшето общество от революция ще отвори на католи-
цизма портата в Русия. Работата е отишла толкова далеч, че след 
провъзгласяването от Николай ІІ на свободата на съвестта (1905 г.) 
папата бързо е намерил и кандидат за поста на бъдещия епископ на 
Източна Европа. Такъв е трябвало да стане принц Макс, брат на 
саксонския крал, католически свещеник и професор по теология във 
Фрибер (Швейцария), вече отдавна занимаващ се с изследвания в 
областта на историята на руската Църква и православното богослу-
жение (виж R. Riemeck. Moskau und der Vatikan. Basel 1978). 
 
534 Пряката връзка между фаталната историческа роля на Папюс в 
Петербургския двор и течението на „Лъжедимитрий”, като непос-
редствен израз на намеренията и политиката на Ватикана спрямо 
Русия, става по-очевидна при запознаване със следните обстоятелст-
ва. Една от главните задачи на тайната дипломация от края на ХІХ и 
началото на ХХ в., дълбоките окултни подоснови на която може да се 
разберат, само вземайки под внимание съобщението на Рудолф 
Щайнер за тайната съвместна дейност на ръководните кръгове на 
Обществото на Исус и някои западни ложи, е била подготовката на 
Първата световна война от обединените усиля на окултните кръгове 
на Ватикана и Англия. 
Така, още в 1887 г. английският католик херцог Норфолкски – личен 
приятел на лорд Солсбъри, член на малка групировка около Уелския 
принц, бъдещия английски крал Едуард VІІ, в която е бил разработен 
планът за военно-политическото обединение на Франция и Русия 
против Германия – е посетил папа Лъв ХІІІ. (Тази групировка, обаче, 
не трябва да се отъждествява с описаните в тази и следващите глави 
тайни „братства” на Запада. Последните, като правило, никога откри-
то не са се показвали на историческата арена, предпочитайки да 
остават в сянка и само „насочвайки” оттам, чрез многобройни канали, 
лицата, действащи после в полезрението на всички хора). След това 
официално гостуване цялата политика на Ватикана по отношение на 
Франция и Русия внезапно коренно е била променена, а самият папа е 
станал най-активният поборник за техния съюз и заради това даже е 
бил готов да отиде към сближаване с френското правителство. „Въп-
реки че антиклерикалното {клерикализъм=направление, което се бори 
за надмощие на католическата църква в политическия и културния 
живот. Бел. пр.} френско правителство е закрило в 80-те години орде-
на на йезуитите, затворило е около двеста манастири, принадлежащи 
на други мъжки ордени, и е забранило преподаването на религия в 
държавните училища, Лъв ХІІІ внезапно се е оказал съгласен да 
сключи мир с него” – пише немският историк и антропософ Рената 
Римек. Чрез френския посланик при Светия престол граф Льофевр, а 
също чрез руския дипломат А. П. Изволски държавният секретар на 
Ватикана Рамполе в кратък срок е успял да постигне политическо 
сближаване между Запада и Изтока. Небезинтересен е и този факт, че 
самият Изволски, назначен след това за посланик в Сърбия (от 1897 
г.), а следователно, от самото начало играещ съществена роля в под-
готовката на Първата световна война, е бил масон и, въпреки това, се 
е оказал много желан инструмент в изпълнението на доброволно 
приетата върху себе си от Ватикана политическа мисия. Резултат от 
тези дипломатически усилия е било сключването в 1892–1894 г. на 
военен съюз между Франция и Русия. 
По такъв начин, целта, поставена от малката група от обкръжението 
на Уелския принц, е била постигната с помощта на Светия престол. 
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Единственият човек в най-близкото обкръжение на 
Николай ІІ, който със всички сили се е борил с влияни-
ето на Папюс върху царя и неговото обкръжение, а 
следователно върху цялата външна и вътрешна полити-
ка на империята, е бил Григорий Распутин (1872−1916). 
Обикновен руски селянин, пришелец от Тоболска гу-
берния, той, благодарение на своя изключителен духо-
вен дар на пророк и лечител (той единствен е могъл да 
„омагьоса” кръвта на страдащия от хемофилия нас-
ледник на трона), бързо е привлякъл към себе си вни-
манието на двора и е станал незаменим съветник и до-
верено лице на царското семейство. 
Със своето влияние върху царя Распутин е прес-

ледвал преди всичко две цели: да възпрепятства всеоб-
щата мобилизация в страната, а следователно, участие-
то на Русия в световна война, и да възстанови силно 
подронения авторитет на царя сред народа. Понеже, по 
твърдото убеждение на Распутин, само всенародната 
подкрепа, а не нашепванията и „фокусите” на дошлия 
отвън френски окултист, е можела да спаси царя и ди-
настията от гибел в революционните катаклизми. 
Разбира се, самата личност на Распутин, може би, е 

най-двойствената в руската история от началото на ХХ 
в., със своите аморални наклонности и съмнително 
поведение доста компрометирала Николай и неговото 
семейство в очите на много образовани хора от онова 
време (но не и в очите на народа!), от което не са про-
пуснали веднага да се възползват тайните и явните вра-
гове на царя, разпространявайки за ролята на Распутин 
в двора най-долни сплетни и интриги. Обаче истински-
те причини за такава ненавист към новия царски фаво-
рит, особено в определени кръгове на придворната 
аристокрация и висшата буржоазия (където влиянието 
на Папюс се е проявявало най-силно), са били от друг 

                                                                                  
Освен това, в преговорите с Изволски Ватиканът е обещал всякаква 
поддръжка на политиката на Петербург на Балканите, т.е. на онази 
същата политика, която е била насочена преди всичко към осъщест-
вяване на „завещанието на Петър Велики” и която в края на краищата е 
довела до катастрофа – до Първата световна война. „Папата е живял в 
очакване на големия световен конфликт и след визитата на херцог 
Норфолкски повече не се е съмнявал в това, че Западът ще излезе от 
него победител” – пише Р. Римек. 
Резултати от описаната дейност може да бъдат считани, освен друго-
то, първо, същественото сближаване на Санкт Петербург и Ватикана, 
а второ, бързото възникване на военно-политическия съюз между 
Франция и Русия, станал наред с политиката на последната в Сърбия 
важна крачка към Световната война, която е завършила с гибел за 
Австро-Унгарската империя, за Германия – с катастрофа на Версайс-
кия договор, а за Русия – с трагедията от 1917 г. (виж по-подробно R 
Riemeck. Mitteleuropa. Bilanz eines Jahrhunderts. Freiburg 1969. Kap. 
«Der Prinz von Wales, Leo ХІІІ und der „neue Kurs”»). 
Като ученик на католическия окултист Сент-Ив д’Алвейдра, Папюс 
всячески се е стремил да подобри отношенията между Петербург и 
Ватикана. Освен това, той е ратувал за военно-политическо сближа-
ване на Русия с Франция и постоянно е посочвал Германия като общ 
враг, внушавайки с това на Николай ІІ мисълта за неизбежен бъдещ 
конфликт. А това означава, че в своите окултно-политически стреме-
жи Папюс е действал изцяло в смисъла на основните намерения и 
цели, преследвани още от 1887 г. от определени окултни кръгове на 
Ватикана. 
Както в началото на ХІХ в. де Местър, така в началото на ХХ в. Па-
пюс е бил най-много загрижен от влиянието върху Петербургския 
двор и руската интелигенция на истинския духовен живот на Средна 
Европа. „Начинът на мислене, манталитетът на Гьоте ги е ужасил” – е казал 
веднъж Рудолф Щайнер на Л. Полцер-Ходиц относно онези тайни 
окултни кръгове, които са стояли също зад дейността на де Местър и 
Папюс в Русия. 

род. Работата е в това, че благодарение на своя ясно-
видски дар Распутин е можел безпогрешно да различа-
ва в обкръжението на Николай верните на него и тайно 
лъжещите го хора. Именно от това знание той се е ръ-
ководил, давайки на Николай съвети за назначаване и 
отстраняване на министри, военачалници и други висо-
копоставени чиновници – съвети, изглеждащи днес на 
много хора толкова странни и външно сякаш с нищо не 
оправдани. А в действителност Распутин е помагал на 
царя да избира на ръководни длъжности в държавата не 
„умни” и „способни” чиновници, а преди всичко верни 
и предани на династията хора. 
В резултат скоро е възникнала реалната опасност от 

отстраняване от управлението на страната на твърде 
много висши чиновници, принадлежащи точно към 
тази политическа групировка, която под маската на 
„служене на царя и отечеството” фактически е подгот-
вяла събарянето на династията (което е и последвало 
през февруари 1917 г.), за да продължи непременно 
войната и по-бързо да бъдат постигнати имперските 
цели на „завещанието на Петър Велики”. На пътя на осъ-
ществяването на нейните планове е стоял Распутин и 
поради това е трябвало първо той да бъде ликвидиран. 
През лятото на 1914 г. по време на пътуване в родно-

то сибирско село върху Распутин е било извършено 
първото покушение, в резултат на което той не е успял 
да се върне в Санкт Петербург и да разубеди царя от 
фаталната крачка, когато под давлението на същата 
тази политическа групировка Николай е издал заповед 
за всеобща мобилизация. Узнавайки за началото на 
войната, Распутин веднага е телеграфирал на Николай: 
„Приятелю мой, ще повторя още веднъж: страшна 
опасност грози Русия. Катастрофа и страдания безкрай. 
Нощ. Нито една звезда на небето. Океан от сълзи. Оке-
ан от кръв... Безкраен ужас. Аз зная, че те всички искат 
война, даже най-верните. Те не разбират, че се стремят 
към бездната. Какво ще стане с Русия? Когато мисля за 
това, зная, че всички сегашни страдания на нашата Ро-
дина са нищо в сравнение с онова мъченичество, което 
ни очаква. Русия ще се задави от собствената си кръв. 
Безкрайно страдание и скръб...” (н)535. 
В тези пророчески думи на Распутин не е трудно да 

се почувства предвиждането на главното последствие 
за Русия от Първата световна война: идването на власт 
на болшевиките и началото на червения терор. 
Оздравял от раните, Распутин отново се появява в 

двора. Но в 1916 г. е зверски убит от членовете на съ-
щата тази политическа групировка във висшите слоеве 
на руското общество, която отначало с всякакви средс-
тва се е домогвала, а после активно е действала за про-
дължаване на войната до „победен край”. Всичко това 
защото неин висш императив са били не действителни-
те интереси на страната и народа, а призракът на „заве-
щанието на Петър Велики”. Затова не е случайно, че един-
ственото чуждестранно учреждение в Санкт Петербург, 
предварително посветено в плана за убийството на Рас-
путин, е било британското посолство. 
За Распутин Рудолф Щайнер е казал на А. Тургенева 

в 1916 г., че, въпреки всички съмнителни и аморални 
                                                 
535 V.B. Fedjuschin. Russlands Sehnsucht nach Spiritualität. Theosophie, 
Anthroposophie, Rudolf Steiner und die Russen. Schaffhausen 1988.  
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негови черти, „само чрез него и чрез никой друг... може сега 
да действа в Русия Духовният свят, Руският Народен Дух”536. 

                                                 
536 A. Turgenieff. Erinnerungen an Rudolf Steiner und die Arbeit am 
ersten Goetheanum. Stuttgart 1973. Kap. „Zeitbetrachtungen”. 

Така със смъртта на Григорий Распутин Русия е била 
окончателно „подготвена” за своята кръстна съдба. 
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Г. За симптоматиката на историята на Русия на ХХ век 

 
 
 
 

 
Всички роби и в робството са равни. 
  (Петър Върховенски към Ставрогин) 

Достоевски. „Бесове” 

Най-важното последствие от реформите на Петър за 
по-нататъшната съдба на Русия е било първото в руска-
та история фактическо разслояване на дотогава единно-
то и по своите душевни заложби монолитно общество. 
Обикновеният селянин, цял живот неотлъчно живеещ в 
своето село, и посетилият много страни търговец, знат-
ният болярин и свободният гражданин на „Господин 
Велики Новгород” – всички те, въпреки значителната 
разлика в образованието, умствения кръгозор и социал-
ното положение са били действени носители на силите 
на „единната душа”. И за всеки от тях център на целия 
вътрешен живот е било усещането за жива връзка с 
Христовия Импулс, който те са постигали, развивайки в 
Сетивната душа настроението или „духа на Граала” в 
неговите четири основни свойства: състрадание, търпе-
ние, жертвоготовност и съвестност. 
Особено силна е била душевната общност на всички 

социални слоеве на руското общество в предимонголс-
кия период. В една от билините (Виж Приложение ІІІ) 
богатирите, изобразени от съвременниците на покръс-
тилия Рус княз Владимир, са били характеризирани 
така: 

Иля Муромец, от селски род, 
Добриня Никитич, болярски син, 
Альоша Попович, от род попски, 
Иван Гостинни, син на търговци, 
Васка Буслаев от свободния Новгород. 

 
От тези думи се вижда, как, отивайки за подвиг, т.е. 

изпълнявайки висшето християнско предназначение на 
руския народ, се обединяват заедно представителите на 
най-различни социални групи. Обяснението на Науката 
за Духа е с това, че в народа е действал, определяйки 
целия негов характер, главно един и същ принцип на 
човешкото същество: Сетивната душа. И тази главна 
особеност на социалния живот в своята основа се е 
съхранявала и в следващите времена. Още в епохата на 
Иван Грозни, въпреки всички безчинства и престъпле-
ния на царя, той е оставал част от народното цяло. По-
неже даже неговата във висша степен луциферизирана 
Сетивна душа се е състояла от същата „субстанция”, 
както и Сетивната душа на всеки селянин, болярин или 
светец. И съзнанието на обикновения народ е възприе-
мало такава личност, като Иван Грозни, подобно на 
някакъв тежко и неизлечимо болен орган в единния 
народен организъм, макар и причиняващ нетърпими 
болки и страдания, но все пак принадлежащ на него, 
нещо повече, неотделим от него. (Поради тази причина, 
когато в края на 1564 г. Грозни демонстративно е на-

пуснал Москва и се е преселил в Александровското 
селище, народът на колене го е молил да се върне). 
Съвсем друг елемент се появява за народното съзна-

ние в лицето на Петър. Широките маси от самото нача-
ло са усещали в него нещо дълбоко и изначално чуждо 
на най-вътрешната им същност. Не без основание 
именно староверците, носители на особено чист и си-
лен импулс на Сетивната душа, са възприемали Петър 
като истински антихрист, а неговите реформи – като 
следствие от преки внушения на сатаната. И действи-
телно, този елемент, който Петър насилствено е въвел в 
социалния живот на Руската държава, е бил, както ние 
видяхме, вече не Сетивна душа, а Разсъдъчна душа или 
Душа на чувството и се е изразявал преди всичко в 
подчиняване на цялата страна на юридическото (дър-
жавното) начало. А в същото време, както вече беше 
отбелязано, този по-висш принцип на човешкото съ-
щество с историческа неизбежност е трябвало да се 
развие в Рус. Обаче Петър го е въвел с толкова безжа-
лостни и разрушителни методи, в такава противоестес-
твена за руското същество форма, че цялото развитие 
вече скоро е получило откровено луциферично-
ариманична окраска. В този случай Петър със своите 
реформи е бил пряк предшественик на дошлите на 
власт две столетия по-късно болшевики. Рудолф 
Щайнер е отбелязал тази взаимовръзка в своя оксфор-
дска лекция в 1922 г.: „В Петербург по държавно-
юридически начин се е подготвяло онова, което напълно се е 
проявило значително по-късно в престъпната дейност на лени-
низма. На руското начало е било натрапено нещо, което му е 
напълно чуждо [марксизмът], явяващо се последно следствие 
на западноевропейския път на развитие”537. А две години по-
късно същата мисъл е изказал и Максимилиан Воло-
шин в своята поема „Русия”: 

Велики Петър бил е първи болшевик, 
Замислил е Русия да прехвърли, 
Въпреки наклонности и нрави, 
През векове, към бъдещите й далечини... 
 

По такъв начин, в резултат от петровите реформи в 
Русия за пръв път са се формирали два различни слоя, 
или класи, хора: живеещият изцяло в Сетивната душа с 
нейния „дух на Граала” народ и отначало съвсем тънък 
слой напълно ориентирана към западната култура и 
нейните външни достижения „интелигенция”, носител-
ка на внедрените от Петър в руската действителност 

                                                 
537 GA305, 26.VІІІ.1922. 
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импулси на Разсъдъчната душа или Душата на чувство-
то. 
Историчката Ирена Неандер така описва възникване-

то на тези два слоя, или класи, в единното преди руско 
общество: „Резултат от социалната политика на Пе-
тър... е било толкова характерното за Русия на ХVІІІ и 
ХІХ в. разделяне на два слоя, при това не толкова соци-
ално или стопанско, колкото културно. Бедните и бога-
тите са били в двата слоя... а същественото е било това, 
че всички намиращи се на държавна служба са били 
принуждавани към приемане на западните форми на 
живот и мислене, докато останалата част от народа още 
цяло столетие е била предоставена на самата себе си, 
продължавайки да живее в стария стил и не обръщайки 
внимание на нахлуването на държавата в управлението 
и стопанството, които, наистина, отново са губели сво-
ята ударна сила на обширните руски простори”538.  
От това време в руската история възниква и бързо се 

усилва дълбоката противоположност между носителите 
на Сетивната душа и носителите на Разсъдъчната душа 
или Душата на чувството. В Европа исторически цен-
тър на импулсите, свързани с развитието в човечество-
то на Разсъдъчната душа, е била Франция с нейното 
културно средоточие – Париж. Затова не е удивително, 
че, започвайки с епохата на Петър, именно влиянието 
на френския език и култура постепенно става опреде-
лящо за целия характер на живота и нравите на висши-
те слоеве на руското общество. Самият Петър изгражда 
новата столица на империята – Санкт Петербург, въз-
хищавайки се главно от идеите на френските дворцови 
ансамбли и паркове. А скоро, приблизително към сре-
дата на ХVІІІ в., във всекидневния придворен живот 
руският език все повече е изместван от френския. По-
нататък, въпреки войната с Наполеон, френският език 
до началото на ХХ в. остава главен език на висшата 
аристокрация и двора. През ХІХ в. много руски писате-
ли са съчинявали на френски език, а П. Чаадаев и В. 
Соловьов са създали на френски език обемисти фило-
софски произведения539. 
По-късно, когато идването на власт на болшевиките 

принуждава многобройни представители на руската 
аристокрация и интелигенция да напуснат Русия, бол-
шинството от тях се отправят към Париж. В 20-те годи-
ни там е възникнала огромна руска колония, наброява-
ща около двеста хиляди човека. Основата й са състав-
лявали известни руски поети, художници, танцьори, 
музиканти, философи, историци, богослови и т.н. 
За този непреодолим стремеж именно към Париж на 

преобладаващото мнозинство от руската интелигенция 
в началото на ХХ в. Мария Щайнер е писала в 1926 г.: 
„Културата на Запада е примамвала, но не там, където 
под невзрачната сива кора се е развивало здравото жиз-
нено зърно; не там, където трезвата, съсредоточена 
сила търпеливо и постепенно е преодолявала материя-
та; съблазняваща е била пъстрата игра на повърхността, 
фосфорният блясък на декадентството на западните 

                                                 
538 Irene Neander. Russische Geschichte in Grundzügen. Darmstadt 1988. 
Виж също GA344, 26.ІV.1920. 
 
539 П. Я. Чаадаев своето най-известно произведение – „Философски 
писма” – е написал първоначално на френски език. Вл. Соловьов е 
написал на френски език книгата „Русия и Вселенската църква”. 

столици, особено на Париж”540.  
В резултат на предизвикания от Петър и изключител-

но усилил се в следващите столетия процес на разеди-
няване и отчуждаване между висшите слоеве на общес-
твото и обикновения народ в Русия, най-вече започвай-
ки от втората половина на ХІХ в., все по-различимо е 
започнала да се проявява социалната и духовната криза. 
„Нашата духовна болест” – е писал в 1859 г. известният 
славянофил А. С. Хомяков – „произхожда от разрива 
между образованото общество и народа” (н)541. Именно 
от това време руската интелигенция, усещайки катаст-
рофалните последствия от посочения разрив, все по-
често и по-често е предприемала опити да прехвърли 
през образувалата се пропаст някакъв мост. В 60-те 
години на ХІХ в. е възникнало даже цяло движение, 
което се е стремило чрез така нареченото „ходене сред 
народа” постепенно да приближи формата на неговия 
живот и мислене към своите и с това да съедини скъса-
ната нишка542. Намирайки се под влияние на дошлите 
от Запада абстрактни социалистически идеи, това дви-
жение за разлика от руското Розенкройцерство на ХVІІІ 
в., не е донесло никакви плодове. Напълно лишено от 
отговарящите на духовните реалности спиритуални 
идеи, то не е било в състояние убедително да представи 
на народа конкретни духовни и социални импулси, да 
му покаже истинска нравствена сила, които биха хар-
монирали с живеещия в него „дух на Граала”. 
Друг опит за възстановяване на връзката между инте-

лигенцията и народа са станали учението и социалната 
дейност на Лев Толстой. В стремежа си да намери Цар-
ството Божие вътре в себе си, решително отричайки 
всякакви политически мотиви и дълбоко негативното 
отношение към държавата, а също в своите опити за 
                                                 
540 Виж GA9. Предговор към руското издание: „Към Духа по пътя на 
страданията и съзнанието”. 
 
541 Цитат от: D. Tschižewskij. Zwischen Ost und West: Russische Geist-
esgeschichte. Bd. 2: 18; 20. Jahrhundert. Hamburg 1961. 
 
542 „Ходенето сред народа” е било формирано в 60-те години на ХІХ 
в. като чисто просветителско движение и едва по-нататък е започнало 
да придобива все повече политически черти. А възникналите на 
негова основа в 70-те години организации „Земя и воля”, „Черното 
преразпределяне” са носили от самото начало подчертано политичес-
ки, макар и не марксистки, характер. Членовете на тези организации 
са възприели от славянофилите от първата половина на ХІХ в. тяхна-
та непоколебима вяра в селската община (виж Приложение ІІ). На-
родниците считали селската община готова и изначално присъща на 
всички източни славяни форма на „социалистическо общежитие”, 
при по-нататъшното усъвършенстване на която, според тяхното 
мнение, Русия, отминавайки или прескачайки така наречения „капи-
талистически” (т.е. „западен”) етап на развитие, е можела бързо да 
достигне идеалното социално устройство. 
Въпреки общата утопичност на техните идеи и главно на методите за 
тяхното реализиране, народниците все пак са разбирали истинската 
същност и характер на руския народ и са се съобразявали с тях. Те са 
вярвали в бъдещата мисия, творческите възможности и моралните 
основи на главната сила на руското общество – селяните, родили 
такава самобитна форма на социално общежитие или съвместен 
живот, като селската община. Само това вече е било достатъчно за да 
им бъде оказано най-силно противодействие от страна на бъдещите 
болшевики. Още в 1894 г. Ленин е излязъл против народниците с 
изключително рязката статия «Какво е това „приятели на народа” и 
как те воюват против социал-демократите?». Оттогава върху полити-
ческия живот на Русия е започнала да оказва все по-нарастващо 
влияние политическата групировка, нямаща абсолютно никакви 
връзки с народа и абсолютно неразбираща неговия истински характер 
и душевно-духовни особености. 
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просветителска дейност сред народа Толстой, макар и 
по външен начин, инстинктивно е действал в същото 
направление, в което са действали и Н. Новиков, и дру-
гите руски розенкройцери едно столетие по-рано. По-
нататък, обаче, така и не съумял да постигне действи-
телно одухотворяване на Разсъдъчната душа или Душа-
та на чувството и сблъскал се при това в края на живота 
си с напълно новата проблематика на Съзнателната 
душа, Толстой е развил под влияние на Съзнателната 
душа своеобразен „религиозен рационализъм”, който 
му затваря в края на краищата всякакъв достъп до вът-
решната същност на народната душа. Едва преди 
смъртта си той се е опитал за последен път, при това 
доста радикално, да преодолее тази пропаст, решавайки 
се да изостави всичко: дом, семейство, своята творческа 
и световна слава, за да умре сред народа като неизвес-
тен странник543. 
Охарактеризираният от нас разрив между народа и 

образованите слоеве на обществото, а следователно 
между Сетивната душа и Разсъдъчната душа или Душа-
та на чувството, в окултен смисъл не е означавал нищо 
друго, освен формирането с все по-нарастваща нега-
тивна всмукваща сила в духовно-социалната структура 
на Руската държава сякаш на някакво „празно пространс-
тво” или „вакуум”. Развивайки се и усилвайки се в про-
дължение на почти две столетия, тази негативна всмук-
ваща сила е достигнала своя апогей в самия край на 
Кали Юга544. А тъй като „празното пространство” към 
това време така и не се удало да бъде запълнено с пози-
                                                 
543 В обширната биографична литература, посветена на последните 
години от живота на Лев Толстой, се изказват най-различни предпо-
ложения относно истинските мотиви за неговото напускане на Ясна 
Поляна в 1910 г., като правило свидетелстващи единствено за пълно-
то неразбиране на душевния живот и духовните търсения (и стреме-
жи) на великия писател. В действителност това напускане е било 
породено от неговия стремеж да осъществи накрая практически 
идеала, който той е носил и лелеел в своята душа в продължение на 
цялото негово творческо и личностно развитие. Наистина, този идеал, 
който от духовнонаучна гледна точка може да се означи като идеал 
на Духа-Себе, още не напълно е бил осъзнаван от неговото будно, 
дневно съзнание и поради това е действал в неговата душа по-скоро 
като вътрешен волеви импулс. При все това именно от този импулс 
Толстой в края на своя жизнен път е предприел решителен опит 
веднага и радикално да промени цялата своя личност, за да реализира 
онова висше, което по-рано той вече се е опитвал да въплъти в своето 
изкуство, а именно живот непосредствено от силите на Духа-Себе, 
който писателят реално е предчувствал в своята душа. 
В дълбока старческа възраст, на 82 години, той е решил да започне 
напълно нов живот, да осъществи мощен пробив от Петата културна 
епоха в Шестата, в която всички достижения на човека в света и 
неговото вътрешно морално същество ще се слеят в пълно и нераз-
ривно единство. И ако художественото творчество на Толстой е било 
и остава едно от най-ценните достояния на културата на цялото чове-
чество, то за по-нататъшното развитие на неговата индивидуалност 
решаващо значение има не то, а приетото от него волево решение 
още в този Земен живот да стане човек на Шестата културна епоха. 
Физическата обвивка, изтощена от дългия живот и от съзнанието за 
многото душевни несъвършенства и грешки, не е могла да вмести 
толкова мощен, насочен в бъдещето, волеви порив на неговия Дух и 
се сломява (Толстой е умрял 10 дни след неговото напускане на Ясна 
Поляна). Но може да се предположи, че това волево решение е било 
за неговата ентелехия {ентелехия (гр.)=нематериално или духовно 
жизнено начало. Бел. пр.} най-важният плод на последния Земен 
живот, онази реална духовна сила, която ще насочва всички най-
важни стремежи на тази могъща индивидуалност не само в нейното 
посмъртно битие, но и в следващите Земни животи. 
 
544 Бел. пр.: Kaliyuga (санскр.)=Мрачна Епоха. Тя завършва в 1899 г. 
и оттогава започва Епохата на Светлината. 

тивно духовно съдържание, то започвайки с ХХ столе-
тие в него са започнали да проникват демонични Съ-
щества от напълно друг род. 
В своите лекции от 1918 г. Рудолф Щайнер подробно 

е описал проблема на „празното пространство” в духовно-
социалната структура на Руската империя, посочвайки 
възникналата поради това силна тенденция на „всмуква-
не” в него на онези сили, които в действителност не са 
имали нищо общо с истинската същност и духовноис-
торическите задачи на Русия в развитието на човечест-
вото545. Този процес особено е засилен от обстоятелст-
вото, че политически активният слой на руската инте-
лигенция, формирал се в Русия към края на ХІХ в. като 
своеобразно „модернизирано” продължение на „на-
родничеството”, се е оказал, всъщност, още по-малко 
плодотворен по отношение на нови, съответни на Духа 
социални идеи. 
Въпреки относителната малобройност на този слой в 

сравнение с цялото население на страната, той вследст-
вие на своето социално положение и значителното чис-
лено превъзходство над левите радикали (по-късно 
наричани „болшевики”), би могъл при определени ус-
ловия да окаже много по-съществено влияние на целия 
ход на руската революция. „Това са били хора” – казва 
Рудолф Щайнер – „които, всъщност, много лесно – ако се 
вземат под внимание външните обстоятелства, т.е. тяхната 
численост – биха могли да изиграят ръководна роля в развити-
ето на руската революция. Обаче това не е станало, а онова, 
което е станало, е било резултат от пълната липса на идеи у 
социал-революционерите, у меншевиките. Те са били преобла-
даващо мнозинство, но те са нямали идеи; те нищо не са могли 
да кажат за това, какво трябва да стане с човечеството вследст-
вие на неговото развитие в бъдеще. Те са имали в главите си 
различен вид етични и други сантименталности [както по-рано 
народниците], но това е било недостатъчно... за да се намерят 
действителните импулси, които биха могли да поведат чове-
чеството по-нататък. Така е възникнало безвъздушно простран-
ство, пространство, напълно лишено от идеи, и в него със свис-
тене нахлува онова, което, от само себе си се разбира, се нами-
ра радикално по-далеч в ляво”. В резултат на власт са дош-
ли крайно левите, радикалните елементи (болшевики-
те), „които са имали малко общо със самата Русия” и „никога 
не биха успели да станат ръководна сила, ако социал-
революционерите и техните единомишленици – съществуват 
наистина най-различни групи – биха имали някакви идеи”. 
А какви позитивни идеи биха могли ползотворно да 

запълнят това „лишено от идеи пространство” и така да 
предотвратят приближаващата катастрофа? Рудолф 
Щайнер отговаря на този въпрос съвсем ясно и едноз-
начно: „За тези социални слоеве не съществуват никакви дру-
ги плодотворни идеи, освен онези, които произтичат от данни-
те на Науката за Духа. Друга помощ не съществува”. И тук 

                                                 
545 Виж GA185, 25.Х.1918. 
 {Бел. пр.: „На Изток абсолютните, съвършени световни стремежи, стремежите 
за социален живот приемат такъв духовен характер, че имат вид на религиозно 
движение. Така че движещата сила на болшевизма, например в Русия, произлиза от 
възприемането му като религиозно движение. Тази движеща сила не се базира върху 
абстрактните представи на марксизма... Там възприемат носителите на това движе-
ние като спасители” (GA200, 23.Х.1920)}. 
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ние още един път се сблъскваме с дълбоката трагедия 
на руската интелигенция от началото на ХХ в., в своето 
преобладаващо мнозинство така и не намерила достъп 
до новия, отговарящ на духа на времето, спиритуален 
мироглед, към импулсите на одухотворената Съзнател-
на душа, както те са представени в Антропософията. 
Сега пред нас възниква следният изключително ва-

жен въпрос: а що за сили са били тези, които на грани-
цата на столетията са проникнали и бързо са запълнили 
образувалия се социален и идеен „вакуум”, какъв е тех-
ният окултен произход и истинската им природа? Във 
външната история тях обикновено ги наричат „марк-
систка идеология” или „марксистки мироглед”. Обаче с 
последния работата от самото начало е стояла твърде 
своеобразно. Самият основоположник на този мироглед 
Карл Маркс (1818– 1883), роден в средна Европа и въз-
питаник на нейната култура, е трябвало да се пресели 
на запад, в Англия, за да стигне след това до откриване 
на неговите „икономически закони”, на основата на 
наблюдения, направени в англосаксонския свят546. 
Пътуването е свързано с това, че в европейското и 

световното развитие именно Англия е била предназна-
чена да стане своеобразна люлка на изгряващата в Пе-
тата следатлантска културна епоха Съзнателна душа. 
Поради това точно на английска почва ние се сблъск-
ваме с първите опити научно да се осмисли характера и 
ролята на чисто икономическите фактори и процеси в 
общата социална структура и в цялото историческо 
развитие на човечеството. Достатъчно е да си спомним, 
например, такива предшественици на Маркс в областта 
на политическата икономия, като шотландеца Адам 
Смит (1723–1790) и англичанина Давид Рикардо (1772–
1823). В същото време именно в Англия пролетариатът 
по-рано, отколкото където и да било в Европа, е дос-
тигнал пълна политическа съзнателност и, за пръв път, 
осъзнал себе си като нова историческа сила, с цялата 
непримиримост е противопоставил своето собствено 
социално битие на битието на буржоазията и аристок-
рацията. 

 
Особеното положение на пролетариата в общото 

развитие на човечеството е било обусловено най-
напред от това, че в негово лице в историческия процес 
за пръв път се е включила съвършено нова класа, кла-
сата на хората, лишени от каквито и да било културно-
исторически корени, цялата душевна конфигурация на 
които е била рожба изключително на Новото време, 
или, което е същото, на епохата на Съзнателната ду-
ша. „Класата на хората, външно, в сетивно възприемания жи-
вот непосредствено завладяна от импулса на Новото време и по 
някакъв начин създадена от този импулс – това е пролетариа-
тът на Новото време... Той е творение на Новото време и това е 
важно”. Следователно, именно пролетариатът (а в ХІХ в. 
– преди всичко английският) е бил най-многобройният 
носител на импулса на Съзнателната душа, но само в 
нейната крайно едностранчива форма, насочена един-
ствено към „сетивно възприемания живот”. Поради това 
няма защо да се удивляваме, че на такава едностранчи-
во развита Съзнателна душа в пролетариата е станало 
                                                 
546 За значението на пътуването на Маркс в Англия виж също 
GA196, 15.ІІ.1920; GA199, 21.VІІІ.1920; GA204, 30.ІV.1921. 

особено близко и разбираемо абсолютно материалис-
тичното учение на Маркс, възникнало от прилагането 
на хегеловата диалектика към социалните и икономи-
ческите условия на Англия от втората половина на ХІХ 
в. При това диалектичният метод на мислене, който при 
Хегел е бил израз на импулсите на Съзнателната душа, 
изцяло насочена към мисловно-духовното съдържание 
на света, е бил приложен от Маркс само към материал-
ните процеси и с това е поставен в служба на арима-
ничните сили547. По такъв начин, „интелектуалното 
грехопадение” на човечеството е достигнало в лицето 
на Маркс своята най-ниска точка. „Така ние стигаме до 
неописуемо трагичния факт, че когато формиращият се проле-
тариат в своя висш стремеж се е насочил към познанието, то 
този негов стремеж е бил удовлетворен само с най-груб мате-
риализъм”548 – е писал Рудолф Щайнер. 

Такова крайно едностранчиво обръщане на изгрява-
щата Съзнателна душа единствено към материалната 
страна на битието и неговите чисто външни закономер-
ности, без създаване на спиритуална противотежест на 
тази тенденция, впоследствие неизбежно е трябвало да 
породи пълно израждане на нейните сили в студен, 
лишен от любов и по своята същност абсолютно безчо-
вечен интелектуализъм, т.е. да доведе до нейното все 
по-голямо демонизиране. Ето защо Рудолф Щайнер е 
придавал голямо значение на своята преподавателска 
работа в работническото училище в Берлин. Там той с 
всички сили се е стремил да създаде именно такъв спи-
ритуален противовес на едностранчивото развитие на 
Съзнателната душа на съвременния пролетариат, все 
повече потъващ в ариманизъм549. 

Постепенното ариманизиране на Съзнателната душа, 
или – което е едно и също – проникването в нея на 
ариманични демони, започнало приблизително от 
втората половина на ХІХ в., удивително точно и 
дълбоко пророчески е било описано от Ф. М. 
Достоевски в романа „Бесове”550 (1870-1872). Един от 
главните персонажи на този роман, Петър Верховенски, 
е точно такъв тип човек, у когото Съзнателната душа 
напълно е обсебена от ариманични демони551. 

Неговият мироглед се свежда до съдържанието на 
книгата на Шигалев, която предлага следния „идеал” на 
социално устройство: „…разделяне на човечеството на 
две неравни части. Една десета част получава свобода 
на личността и безгранично право над останалите девет 

                                                 
547 Виж GA199, 27.VІІІ.1920. 
 
548 GA28, Глава ХХVІІІ. 
 
549 Пак там; виж също GA262, „Ръкописите от Бар”, І. 
 
550 Бел. пр.: Бяс= зъл дух, нечиста сила. 
 
551 Бел. пр.: “Съществата, пронизващи астралното тяло и правещи го несвободно, 
наричаме демони. Ние постоянно сме пронизани в нашето астрално тяло от такива 
демони. Съществата, които ние пораждаме с правилни или лъжливи мисли, посте-
пенно се превръщат в демони. Има добри демони, произхождащи от добри мисли. 
Лошите мисли и предимно неистинните, лъжливите, пораждат демонични облици от 
ужасен, отвратителен вид; с тях е натъпкано астралното ни тяло. Също и етерното ни 
тяло е пронизано от същества, от които човек трябва да се освободи. Тях ги наричаме 
призраци или спектри. И накрая, във физическото тяло обитават фантоми. Освен тези 
три рода същества има и такива, които разклащат Аза, т.е. те са от същата природа, 
както и Азът. Всичко това се сживява с вас и се устремява към вас, когато отново се 
въплъщавате” (GA99, 30.V.1907). 
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десети части. А последните трябва да загубят личността 
и да се превърнат в един вид стадо и в резултат на безг-
ранично покоряване да достигнат вследствие на редица 
прераждания първобитната невинност, първобитния 
рай, макар че ще работят. Мерките, предлагани от авто-
ра за отнемане у девет десети от човечеството на волята 
и преправянето му в стадо чрез превъзпитание на цели 
поколения, са превъзходни, основани са върху естест-
вените данни и са много логични”. Това ново, „превъз-
питано” човечество Верховенски после характеризира 
така: „Всички роби и в робството са равни”. А за дру-
гия представител на същото направление, Николай 
Ставрогин, Достоевски намира такива думи: „Злоба в 
Николай Всеволодович е имало, може би, повече, от-
колкото в тези двамата взети заедно, но тази злоба е 
била студена, спокойна и, ако може така да се изразя – 
разумна, значи, най-отвратителната и най-страшната, 
каквато може да съществува”. 

Такива носители на напълно ариманизирана Съзна-
телна душа са били и болшевиките, съумели в най-
кратък срок да „запълнят” възникналия в Русия социален 
”вакуум”, завършвайки този процес със завземането 
през октомври 1917 г. на цялата политическа власт в 
страната. Така след по-малко от половин столетие след 
написването на „Бесове” се е изпълнило страшното 
пророчество на великия писател. В болшевишкия те-
рор, означен с „научния термин” „диктатура на проле-
тариата”, пророчеството е било претворено в истори-
ческа действителност, по своите ужаси надминаваща 
всяко човешко въображение. Като съвременник на 
осъществяването на това пророчество, Рудолф Щайнер 
в 1920 г. е казвал: „Такива хора, като Ленин и Троцки – а 
тяхното движение се разпространява сега с огромна бързина и 
върху Азия – осъществяват с помощта на няколко хиляди чове-
ка тирания върху милиони хора, тирания, която никога, даже в 
най-лошите времена на източния деспотизъм, не е била толкова 
силна, както днес”552. 

С тази по-външна страна демоничната същност на 
болшевишката революция, обаче, съвсем не се е изчер-
пвала. От симптоматична гледна точка би било грешка 
да се смята, че единствено наличието в Русия отначало 
на съвсем малобройна група от така наричаните убеде-
ни марксисти, в мнозинството си преминали интензив-
на школовка в редица страни на Средна и Западна Ев-
ропа, е била основната причина за трагедията от 1917 г. 
Рудолф Щайнер нееднократно е подчертавал, че този 
външен аспект на руската революция и свързаният с 
него феномен на „болшевизма” имат много по-дълбоки 
окултни подоснови: „Болшевизмът, в тази форма, в която 
той се появи, може би ще просъществува непродължително, но 
с онова, което стои зад него, цялото човечество ще има работа 
още дълго време” 553. 

                                                 
552 GA197, 13.VІ.1920. 
 
553 GA181, 30.VІІ.1918. 
 Бел. пр.: „Европа с облекчение въздъхна, когато болшевизмът не успя да 
победи Полша. Още по-доволни въздъхват, когато една или друга сила успява да 
постигне победа над болшевишка Русия. Тези, които мислят така, не подозират, че 
ако и по-нататък продължат да действат в стария смисъл, „държавно-политически”, то 
в недалечно бъдеще те ще видят потайно идващия болшевизъм, възобновил се в 
друг заплашителен облик, който обаче ще им се покаже по-близо (десетилетие и 

И действително, разглеждайки „руската революция” 
от по-дълбока, окултна гледна точка, т.е. като явление 
не само историческо, а преди всичко метаисторичес-
ко554, може да се намерят в нея четири качествено раз-
лични слоя на реалност. Към първия се отнася нейната 
външна, чисто Земна, история, или казано по друг на-
чин, всичко онова, за което може да се узнае по съхра-
нилите се документи, възпоминания на съвременници, 
вестникарски статии, книги и т.н. Обаче този първи и, 
според външната видимост, най-достоверен историчес-
ки слой от гледна точка на истинската духовнонаучна 
симптоматология представлява в много отношения 
само „fable convenue”555. И този, който в наше време, 
желаейки да пише за руската история на ХХ в., би ис-
кал да се основава единствено само на оцелелите доку-
менти, в действителност би бил обречен на създаване 
на измислена история, подобно на това, както ако той 
би пожелал да направи някакъв извод за мислите и чув-
ствата на друг човек, опирайки се на подобни описания, 
оставени от душата и Духа, за неговото физическо тяло 
или облеклото. Рудолф Щайнер посочва във връзка с 
това, че истинските причини и действащите сили на 
такива събития, като, например, Първата световна вой-
на или руската революция, никога не могат да бъдат 
разкрити без помощта на съвременната Наука за Духа и 
вдъхновявания от нея метод на симптоматично разг-
леждане на историята. 

Историческото изследване, изхождащо единствено 
само от документи, лежи извън границите на настояща-
та работа, целта на която е разкриване именно на по-
дълбоките, окултни подоснови на руската история. 
Затова тук, в този труд ние искаме преди всичко да се 
обърнем към трите други слоя, разположени над или 
зад външноисторическия, а именно: един окултноисто-
рически и два метаисторически слоя. 

Втори след външноисторическия се появява слоят на 
окултноисторическата реалност, за който Рудолф 
Щайнер е говорил в много лекции, изнесени от него по 
време на Първата световна война. В тях той е привел 
данни от своите окултни изследвания, от които следва, 
че и самите организатори на болшевишката революция 
са били на свой ред само външни осъществители на 
онзи таен план, който в продължение на столетия е бил 
изработван в някои окултни общества на Запада (за 
това беше подробно разказано в предишната глава във 
връзка със „завещанието на Петър Велики”). 

Тези тайни общества, започвайки от втората полови-
на на ХІХ в., са считали бъдещата световна война за 
безусловно необходима и желана реалност, и поради 
това с всички достъпни им средства са я подготвяли, за 
да променят с нейна помощ облика на Европа в съот-
ветствие с определена карта, която е била окончателно 
съставена в посочените общества приблизително към 
80-те години на ХІХ в. „Особено в английските окултни 
братства е била посочвана войната, която е трябвало да се 
                                                                                  
половина по-късно в Европа това беше германският националсоциа-
лизъм. Бел. пр.), отколкото руският болшевизъм” (GA24, стр. 185, 1920 г.). 
 
554 Бел. пр.: В случая: мета=над. 
 
555 Fable convenue (фр.)=Измислица, считана по взаимно съгласие за 
истина. 
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разпали. Там са я подготвяли и към нея са насочвали [цялата 
европейска политика]”556, за да осъществят на практика 
идеите на посочената карта. За реалното съществуване 
на тази тайна карта Рудолф Щайнер е говорил в цяла 
редица свои лекции557, и това хвърля напълно нова 
светлина върху историята както на Първата, така и на 
Втората световна война, в резултат на което Европа по 
своята духовна, политическа и географска конфигура-
ция съществено е била приближена към тази карта. 

И в самата карта, и в стоящата зад нея „волева догма” 
на описваните западни ложи голямо внимание е било 
отделяно на съдбите на Русия. С помощта на последст-
вията от Първата световна война и на някои политичес-
ки мероприятия на руска територия възнамерявали да 
предизвикат такова социално напрежение, което би 
позволило да се проведат там определени „социалисти-
чески експерименти”. Началото им е било положено в 
1917 г. 

„Вътре в тези [тайни] общества [на Запада] са били култи-
вирани окултни истини, които въздействат върху действител-
ността” – е говорил Рудолф Щайнер – „например, там 
непоколебимо са убеждавали: необходимо е да се провежда 
такава политика, че щом като руската царска държава бъде 
съборена за благото на руския народ, в Русия да възникне въз-
можността да се осъществят социалистически експерименти, 
които ние не искаме да провеждаме в западните страни, понеже 
там те не обещават никакви предимства и са нежелателни”558. 
А относно времето, откогато в окултните общества на 
Запада е започнало конкретното обсъждане на необхо-
димостта от провеждане на тези експерименти на Изток 
в Европа, Рудолф Щайнер се е изказал така: «В опреде-

                                                 
556 GA173, 4.ХІІ.1916. От само себе си се разбира, че всичко казано 
тук и по-нататък за тайните общества на Запад – изключително и 
предимно разпространени сред англоезичните народи – съвсем не 
касае самите тези народи. Понеже посочените окултни общества, 
работещи против цялото развитие на човечеството, действат еднов-
ременно и против своите собствени народи. 
Тези тайни общества трябва също да отличаваме от обикновените, 
традиционните масонски общества, като правило не занимаващи се с 
политика, и даже имащи в своите устави специален параграф, забра-
няващ занимаването с политика. Последното, обаче, не изключва, че 
в един или друг конкретен случай и обикновените масони могат да 
бъдат използвани за целите на окултните общества, активно занима-
ващи се с политика (виж GA174, 14.І.1917). 
 
557 Виж, например, GA173, 4.ХІІ.1916; GA174, 14.І.1917. 
 
558 GA186, 1.ХІІ.1918. Тази мисъл Рудолф Щайнер формулира също 
и по друг начин: «Западното „папство”, което иска да се развива от британското 
начало, има за своя задача да проведе на Изток в Европа определени икономически 
експерименти, осъществявайки там социалистическа форма на съвместен икономи-
чески живот, която се счита за неосъществима на Запад, защото Западът предста-
вя Петата, а не Шестата културна епоха. Поради това за такива експерименти е 
необходимо отначало да се използва Изтокът [на Европа], където трябва да бъдат 
проведени политически, духовни и икономически експерименти». 
Доколко откровено и цинично на Запад понякога са говорили за този 
експеримент, свидетелства, например, такъв детайл. Едно от Ню-
Йоркските бюра в началото на 30-те години е набирало работници за 
изпращането им в болшевишка Русия, поканвайки ги със следните 
слова: „Тръгни за Съветска Русия! На интелигенти, работници с 
различни специалности, мъже и жени, сърдечно им се предлага да 
заминат в Съветска Русия... където се осъществява най-големият в 
света социален експеримент сред несметно множество колоритни 
националности, прекрасни пейзажи, великолепна архитектура и 
екзотични цивилизации” (цитат от М. Геллер, А. Некрич. Утопия у 
власти. Лондон 1898, с. 271-272). 

лени окултни кръгове на англоезичните народи, там, където 
разбират от тези неща... в продължение на цялата втора поло-
вина на ХІХ столетие може да се намерят пророчески разясне-
ния на това, което става днес [1918 г.]... Аз искам да приведа 
една формулировка, която отново и отново е била изказвана 
там във втората половина на ХІХ столетие. Тази формули-
ровка е такава: „За да може руският народ да се развива, трябва 
да престане да съществува Руската държава, понеже в Русия 
трябва да се проведат социалистически експерименти, които 
при никакви условия не трябва да се провеждат в западните 
страни”»559. 

В края на ХІХ в. практическата подготовка за осъ-
ществяване на този план е била напреднала толкова 
много, че в 1890 г. един от вариантите на новата карта 
е бил публикуван в английския седмичник „Truth”. На 
нея Европа е била изобразена приблизително такава, 
каквато тя е станала в резултат от Първата световна 
война, а над територията на нейните източни области са 
били поставени думите: «”пустиня”, държави за социалис-
тическия експеримент»560. Така че в 1918 г. Рудолф 
Щайнер с пълно право е можал да каже: „Станалото в 
Русия [болшевишката революция] в действителност е единс-
твено реализирането на онова, което са искали на Запад”561. 

От приведените факти следва, че самите болшевики 
– наистина известно е, че някои от тях години наред са 
живели в Средна и Западна Европа – в много от своите 
действия и стремежи са били повече или по-малко само 
слепи изпълнители на волята и намеренията на споме-
натите окултни общества, за тайните цели на които ще 
бъде казано по-долу. 

На това място следва само накратко да се посочат 
четири феномена, зад които може безспорно и ясно да 
се открият влиянията на тайните общества, породили в 
Русия „социалистическия експеримент”. Първи от тях е 
станал така наричаният Брест-Литовски сепаративен 
мирен договор между Германия и Русия (3 март 1918 
г.). Неговото най-бързо сключване е било за болшеви-
ките основно условие, даващо им възможност да се 
задържат на власт, за да започнат незабавно осъществя-
ване в пълен обем на „социалистическия експеримент”562. 
                                                 
559 GA186, 12.ХІІ.1918. 
 
560 Виж GA173 (Ausg. 1978, Hinweise аuf s. 377). 
 
561 GA186, 1.ХІІ.1918. 
 
562 Още И. Г. Хердер в книгата „Идеи към философията на историята 
на човечеството” е посочил изначално присъщото на източните сла-
вяни миролюбие (в Глава ”Славянските народи”, кн. 16). Присъеди-
нявайки се към него, тази черта на руските хора като една от основ-
ните особености на техния народен характер отбелязва и Рудолф 
Щайнер, добавяйки във връзка с военните събития от онези години: 
„Колкото и странно това да звучи сега, но това е заложено в същността на руския 
човек, понеже руският човек като такъв не е разпалвал тази война: предприеха я 
власт имащите. А самият той притежава безспорно миролюбие” (GA174b, 12.ІІІ.1916). 
И действително, нищо в онова време не е било толкова противно на 
същността на руския народ, както тази, от негова гледна точка абсо-
лютно безсмислена, а според своите цели напълно неразбираема за 
него международна касапница. Към края на 1916 г., отвращението от 
войната и стремежът към мир в каквато и да е форма и с всякакви 
средства са били достигнали на фронта такава сила, че войниците 
масово са хвърляли оръжието и открито са се побратимявали с нем-
ците или просто са побягвали от предната бойна линия навътре в 
страната. А тъй като в началото царското, а от февруари 1917 г. и 
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Последвалата след това пълна изолация на Русия е поз-
волила на западните държави окончателно да заемат 
ръководното положение в Европа и да принудят Герма-
ния към Версайския договор (28 юни 1919 г.), придал 
на цялото следващо политическо и социално-
икономическо развитие на Средна Европа посока, която 
рано или късно е трябвало да доведе до катастрофа, 
която е и станала в 1933 г., и до нова световна война. 

Трите други феномена се отнасят вече до самия про-
цес на провеждане от болшевиките в Русия на „социа-
листическия експеримент”. Това са замислените, теоре-
тично разработени и започнати от Ленин, а завършени 
от Сталин така наречени „колективизация” (завършена 
до 1936 г.), „индустриализация” (завършена в 1940 г.) и 
„културна революция” (завършена в 50-те години в 
резултат на достигането на почти сто процентова гра-
мотност на населението). Тези мероприятия в началото 
на 20-те години Ленин е охарактеризирал като „най-
важни, неотложни” съставни части „на построяването 
на социализма в Русия”. Те са били, следователно, най-
важните съставни части на „експеримента”, а поради това 
са се отличавали не само с чудовищна безчовечност на 
методите за тяхното провеждане, коствали живота на 
много милиони обикновени селяни, градски труженици 
и представители на интелигенцията, но са имали и без-
спорни окултни подоснови. 

Така, започнатото от Ленин още в 1918 г. организи-
ране в Русия на първите совхози, в съчетание със сис-
темата на събиране продоволствени наряди и политика-
та на военния комунизъм, е трябвало веднага и завина-
ги да разруши всяка връзка на селските жители, състав-
ляващи в онова време почти деветдесет процента от 
населението на Русия, със земята, имаща за руския 

                                                                                  
Временното правителство, заслепени от стремежа да осъществят 
въпреки всичко „завещанието на Петър Велики”, са били настроени с вся-
какви средства да водят до победен край тази във висша степен непо-
пулярна война, то за болшевиките се е откривала съвсем уникална 
възможност с един замах да завоюват симпатията и поддръжката на 
най-широките слоеве на населението. Нищо не разбирайки от марк-
систка идеология и нямайки ни най-малка представа за действител-
ните цели на болшевиките, измъченият от ненавистната война руски 
народ е бил готов да окаже поддръжка на всяка политическа сила, 
способна накрая да прекрати войната. Тъкмо от това общо настрое-
ние на народа са се възползвали болшевиките, за да завземат властта. 
При сключването на Бресткия мир (3 март 1918 г.) те даже са пожерт-
вали цяла редица земи в западните покрайнини на Русия, които, 
обаче, вече след осем месеца били частично върнати (Брест-
Литовският договор е бил анулиран от болшевишкото правителство 
на 13 ноември 1918 г.). Тази политическа маневра е дала на болшеви-
ките жизнено необходимата им почивка, благодарение на която те са 
успели, събирайки нови сили, окончателно да се задържат на власт и 
даже да се осигурят, наистина за съвсем кратко време, но в решаващ 
момент, със симпатията и подкрепата на обикновения народ. С други 
думи: без незабавното установяване на мир на западния фронт и 
съсредоточаването от болшевиките на всички усилия върху вътреш-
ната политика, и преди всичко върху борбата с техните противници 
вътре в страната, целия „социалистически експеримент” е бил застрашен от 
пълен провал. А това, от гледна точка на западните окултни ложи, не 
е трябвало да се случи в никакъв случай. Аграрната реформа на бол-
шевиките („Декрет за земята”) също отначало е породила определени 
симпатии на народа. Обаче нейното основно положение, според което 
цялата земя е била предадена в безвъзмездно ползване на селяните, 
съвсем не е принадлежало на болшевиките, а на есерите, които в 
продължение на много месеци са се домогвали да бъде осъществена 
подобна реформа (Stökl). А при болшевиките свободното владение на 
земята е продължило кратко време. През 20-те–30-те години селяните 
са били със сила вкарани в колхози. 

селянин несъмнено изключително духовно значение. 
Понеже, както вече беше казано в началото на втората 
част на книгата, посредством отразената от земята 
светлина към него постоянно са се стичали все нови и 
нови духовни сили, поддържайки и оплодявайки целия 
негов духовно-душевен живот, дарявайки го с висша 
цел и напълвайки го с висш смисъл. Разбираемо е, че 
именно тази, съществуваща от столетия връзка е тряб-
вало преди всичко да унищожат болшевиките чрез най-
бързо и пълно разрушаване на целия селски начин на 
живот и чрез изкуствено приближаване на неговите 
условия до условията на живот на градските работници, 
което е било възможно единствено чрез достигане на 
пълна откъснатост на селяните от живата връзка със 
земята563. 

Само съпоставяйки откритата от Науката за Духа 
тайна на особеното отношение на руското селячество 
към земята с онази планомерност и щателност, с която 
унищожаваха това отношение болшевиките564, може да 
се разбере на пръв поглед напълно необяснимия фено-
мен на бързото изчезване в най-широките слоеве на 
обикновения народ на всякакви външни прояви на ре-
лигиозност, силата и дълбочината на които още в нача-
лото на века толкова силно е учудвала много хора. 
Причината се е състояла в това, че насилственото раз-
рушаване на живата връзка със земята е било едновре-
менно откъсване и от всички онези духовни сили, които 
са пораждали и поддържали в руския селянин по-
съзнателно отношение към действието в света и преди 
всичко в неговата собствена душа на Импулса на Хрис-
тос (виж Глава 15). Това по-съзнателно отношение сега 
сякаш е било потопено, подобно на град Китеж, в най-
тайните дълбини на душата и изпращало оттам на по-
върхността на съзнанието само смътно съзнаваеми, но 
все пак достатъчно силни импулси, за да поддържат 
истинския „дух на Граала”, импулси, проявяващи се в 

                                                 
563 Въвеждането от Ленин в 1918 г. на „военния комунизъм”, и в 
частност на системата на събиране продоволствени наряди, в селото 
от самото начало, въпреки всички репресивни мерки, не само се е 
натъкнало на силната съпротива на селяните, но съответно на негово-
то осъществяване бързо е довело страната на ръба на всеобщ глад. 
Поради това за спасяване на „експеримента” на болшевиките за кратко 
време се наложило да прибягнат до нова икономическа политика 
(НЕП), за да започнат вече след това, след идването на власт на Ста-
лин, тотална колективизация, насилствено вкарвайки всички селяни в 
колхози и совхози и физически унищожавайки несъгласните. А за да 
възпрепятства масовото бягство на селяните от родните им села, 
бягащи от напълно чуждите им форми на стопанисване, са ги лишили 
от паспорти. В резултат, нямайки възможност да получат регистрация 
за местожителство, а следователно и работа на друго място, колхоз-
ниците физически не са можели да напуснат своите села. Тази явна 
форма на робство е била премахната едва в 60-те години на ХХ в., т.е. 
сто години след отмяната в Русия на крепостното право (1861). 
Към казаното е необходимо да се добави, че естественото и свободно 
коопериране – в противоположност на изкуственото и насилствено, 
провеждано от болшевиките – вече е вървяло в Русия с пълен ход, 
започвайки от 60-те години на ХІХ в. Така, в 1901 г. в Русия е имало 
1625 кооператива (артели, т.е. кооперативни сдружения, кооперации), 
в 1907 – 25000, в 1917 – 65000, а броят на техните членове е достиг-
нал 24 милиона човека. При това е преобладавала селската коопера-
ция, частта на която е достигала 88,8%. 
 {Бел. пр.: Виж б.п.ч. 353}. 
 
564 За темповете на проведената от болшевиките поголовна, всеобща 
„колективизация” свидетелстват следните цифри. В 1929 г. в совхози 
и колхози са били обединени в цялата страна само 3,5% от всички 
селски стопанства, в 1932 – 61,5%, а в 1937 – 93%. 
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душевните сили на състраданието, търпението, жертво-
готовността и съвестта, продължаващи да живеят в 
народа, въпреки всичките опити за тяхното изкореня-
ване. 

С масовата „колективизация” през 20-те–30-те годи-
ни е била преследвана още и друга цел. В края на 40-те 
години на ХІХ в. водещите руски славянофили (Хомя-
ков, Аксаков и др.) са посочвали уникалното значение 
на възникналата в Рус още в предимонголския период 
селска община, наричана от народа „мир”565. Главното 
в нея било това, че обработваемата земя е принадлежа-
ла не на отделни селяни, а на цялата община. При това 
всяко отделно семейство е получавало за временно 
ползване част от общия дял в зависимост от своя чис-
лен състав и индивидуални способности. От време на 
време (в установен от самата община ритъм) участъци-
те земя са били преразпределяни. Това е изключвало 
възможността за получаване за продължително време 
от едни членове на общината на по-добра земя от земя-
та на другите, а също давало право на всяко семейство 
при увеличаване или, обратно, при намаляване на него-
вата численост да получи по-голям или по-малък дял. А 
общината е била управлявана от редовно събрание, 
сход566 на всички нейни членове, много приличащо на 
новгородското народно събрание567. Славянофилите са 
виждали в това социално устройство, както и в дълбо-
ката религиозност на руския народ, реалните предпос-
тавки за „специфичен руски път на развитие”, следвай-
ки единствено който Русия би била в състояние да 
осъществи предначертаната й от Бога мисия. И дейст-
вително, дълбоко своеобразният характер на руската 
селска община, както и свързаният с нея принцип на 
народно самоуправление (вече) – това са най-ярките 
проявления на природните заложби на руския народ, 
пълното осъзнаване и реализиране на които в Шестата 
културна епоха трябва да доведат до основаване на 
напълно нов социален и духовен порядък на Изток в 
Европа и по-нататъшното му разпространение по целия 
свят. 

Значението на селската община (мир) не се е изчерп-
вало, обаче, единствено с нейната връзка с най-
отдалеченото бъдеще. Роден от самата народна същ-
ност, живият организъм на селската община е бил 
единственото социално учреждение в Русия в началото 
на ХХ в., което би могло да послужи за основа на съот-
ветстващия на духа на времето нов социален порядък, 
каквато в нашата епоха е „тричленността на социалния 
организъм”568, разработена от Рудолф Щайнер. За нея, 
                                                 
565 Виж Приложение ІІ в книгата. 
 
566 Бел. пр.: Сход (старорус.)=събрание. 
 
567 Виж Приложение ІІ в книгата. 
 
568 Бел. пр.: ”Държавата, или социалният организъм, далеч не представлява едно 
единно цяло. В нея трябва ясно да бъдат съзнателно разграничавани три различни 
сили, чието смесване винаги ще води до един или друг вид деформация. 

1. Сили на икономическия живот: Братството може и трябва да се осъществява 
единствено тук, в областта на икономиката. 

2. Сили на духовния живот: Свободата може и трябва да се осъществява единст-
вено тук, в областта на духовния живот. 

3. Сили на правовия живот: Равенството може и трябва да се осъществява единс-
твено тук, в областта на правовия живот” (GA334). 

„Хората често си изграждат понятия, като тълкуват думите. Обаче това не трябва 

във връзка с общата ситуация в Русия, той е казвал 
следното: „Там [на Изток в Европа], въпреки всичко, е въз-
никнала селската община. Само онзи, който разбира същността 
на отделните селски общини, може да разбере, какво иска да 
възникне на Изток като социална структура. Селската община 
– ето я единствената реалност на Изток в Европа. Всички оста-
нали учреждения там са обречени на гибел. И Западът ще тряб-
ва да разбере, по какъв начин може да бъде организирано това 
многообразие на селски общини... Тричленността на социалния 
                                                                                  
да се прави: понятията следва да се извличат от фактите... Ето какво е най-вече 
необходимо за бъдещото човечество: хората да се пробудят за действителния свят. 
Днес хората мислят единствено с думи; те не мислят с оглед на действителния свят. 
Нима съвременният човек може да свърже “запомнянето” с процесите на пробужда-
не? Той ще потъне във всевъзможни словесни дефиниции за “запомнянето”, обаче 
няма и да се опита да извлече познание за нещата именно от действителния свят. 
Ето защо вие добре разбирате: когато се опитваме да говорим за “троичното устройс-
тво на социалния организъм”, което е извлечено от живата действителност, а не от 
някакви абстрактни понятия, хората се отдръпват и на първо време не ги разбират, 
защото не са свикнали да извличат нещата от действителния свят. Те просто нямат 
понятия за нещата, които могат да бъдат извлечени от действителния свят. А в най-
голяма степен това се отнася за социалистическите лидери и техните изкуствени 
теории, представляващи най-дълбокия и невъзвратим упадък, свързан с една празна 
игра на думи. Обикновено хората вярват, че имат точна представа за света; обаче 
започнат ли да говорят, те не излизат извън кухите думи и фрази. 
Споменаваме тези неща, само защото те са пряко свързани с нашата съвременна 
епоха” (GA293, 28.VІІІ.1919). 
 «Новаторската по същество идея на Рудолф Щайнер за “троичното 
устройство на социалния организъм” (виж “Троичното устройство на соци-
алния организъм” GA24. Бел. пр.) отхвърля монополистичната, цент-
рално управлявана държава като единствена възможна форма на 
съвместен човешки живот» (Бележка към GA177). 
 „Ако човек предостави духовната област на държавата, това ще е подобно на 
случая, ако той като отделно същество, се откаже от храна. Ако той предостави 
стопанския (икономическия) живот на държавата, това е равносилно на отказ от 
използване на органите за усещане и разсъдък. Първото води към стопански матери-
ализъм, второто – към практически нихилизъм {nihil (лат.)=нищо; отричане на 
всякакви принципи, възгледи, закони, морални норми. Бел. пр.}, към 
стерилност, към безплодност на производството” (D24/25, стр. 40). 
 „Училищата не трябва да бъдат държавни” (GA185, 3.ХІ.1918). 
 „Демокрацията може да обхваща само политическия живот” (GA334, лекц. 9, 1920 
г.) 
 „Две области от човешкия живот никога не могат да бъдат демократизирани: 
областта на духовния живот и икономическия живот” (GA334, лекц. 7, 1920 г.). 
 „Антропософията иска именно това, да бъде създаден социален строй, в който 
духовният живот да не бъде обхванат от политиката. Трябва да бъде създадена 
такава политика, при която духовният живот би имал свое управление, своя вътрешна 
организация” (GA196, 31.І.1920). 
 „Когато днес хората се надяват да основат социална наука, основана върху 
естествознанието, те изпадат в колосална илюзия... Това естествознание се намира в 
самото начало на своето развитие и ние можем само да се надяваме, че само 
вследствие на неговото по-нататъшно развитие то ще успее да усвои в себе си също 
и моралните импулси като такива. Но ако то се развива в своя вид и по-нататък, чрез 
самото себе си то не ще постигне никакви морални импулси. Тук е необходимо редом 
с естествознанието да се развива и новото свръхсетивно знание. Тогава свръхсетив-
ното знание ще може да задържи в себе си лъчите на моралната, духовната воля. И 
ако началото, започнало в средата на ХV в., свърши с края на Земята, то при това 
трябва да се слеят заедно свръхсетивното знание и сетивното знание, и от тях двете 
трябва да възникне единство” (GA191, 17.Х.1919). 
 „От бъдещето срещу нас застава: първо, необходимостта от самостоятелен 
духовен живот, благодарение на който Ангелите по-интимно работят с хората; второ, 
самостоятелният държавен живот, благодарение на който Архангелите по-интимно 
работят с хората; трето, самостоятелният стопански живот, благодарение на който 
Архаите по-интимно работят с хората... По-бързо трябва да върви напред развитието 
на самостоятелния духовен живот, така че към края на Петата следатлантска култур-
на епоха той трябва да бъде готов да стане самостоятелен, ако човечеството не иска 
да се срещне с най-голямо нещастие. Към края на Шестата следатлантска културна 
епоха трябва да бъде готова да стане самостоятелна новата спиритуална теокрация, 
а към края на Седмата следатлантска културна епоха трябва изцяло да бъде израбо-
тена действителната социална общност, в която отделният човек би се чувствал 
нещастен, ако би му се наложило да получава своето благополучие за сметка на 
благополучието на другите” (GA190, 23.ІІІ.1919). 
 „Към правилни социални импулси по цялата Земя води само правилно разбрано-
то Христово Същество” (GA210, 7.І.1922). 
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организъм трябва да приеме в себе си отделните членове на 
източноевропейската селска община”569. А в друга лекция в 
тази връзка той е обърнал внимание на това, че именно 
в руската селска община вече се съдържат всички необ-
ходими предпоставки за асоциативно ръководене на 
стопанството – най-важния елемент на социалната 
тричленност. 

Именно пълното унищожаване на тази „единствена ре-
алност” в социалния живот на Русия на началото на ХХ 
в. е била втората цел, която са преследвали болшевики-
те с провежданата от тях „колективизация”. Понеже 
изборът между болшевизма и тричленността както то-
гава, така и сега, представлява, всъщност, единствената 
социална алтернатива не само за Русия, но в определен 
смисъл и за цялото човечество. „В най-близко време пред 
така наречения цивилизован свят се открива само една алтер-
натива: от едната страна – болшевизмът, а от другата – трич-
ленността. И който не вижда, че за най-близкото време същест-
вуват само тези две неща, този, според голямото сметало, не 
разбира нищо от развоя на събитията”570 

Унищожаването от болшевиките на изначалното от-
ношение на руския селянин към земята и селската об-
щина само по себе си е било при все това още недоста-
тъчно за пълното осъществяване на техните цели. Нуж-
но е било още едно, а именно: изкуствено създаване в 
най-кратък срок на напълно нова класа, така наричания 
„политически съзнателен” пролетариат, способен на 
масово основание да стане носител на „марксистката 
идеология”, или, от духовнонаучна гледна точка – на 
ариманизираната Съзнателна душа. Това последното е 
било осъществено посредством „индустриализацията” 
на цялата страна. 

Така изкуственото създаване на новата класа е тряб-
вало макар и със задна дата теоретически да обоснове 
„правомерността” на пролетарската революция в Русия, 
възможна, според ортодоксалния марксизъм, само в 
страна с организирана и политически съзнателна ра-
ботническа класа. А в Русия към момента на революци-
ята от 1917 г. такава класа не е имало. Имало е, наисти-
на, работници в по-крупните промишлени градове (те 
са съставлявали в 1917 г. не повече от 3% от общото 
население на страната), но нивото на тяхното полити-
ческо съзнание даже отдалечено не е напомняло ниво-
то, да речем, на френските, немските и особено на анг-
лийските работници, наблюдавайки живота на които 
Маркс в един период от своя живот е определил „обек-
тивните условия” за осъществяване на „пролетарска 
революция”. 
Реалното състояние както на „класовото”, така и на 

„политическото” съзнание на руските работници убе-
дително е показала така наричаната „революция” от 
1905 г. Тогава петербургските работници със съпругите 
и децата в многохилядна тълпа сами са тръгнали при 
царя, съпровождайки своето шествие с религиозни пес-
нопения и носейки пред себе си царски портрети и ико-
ни, напълно уверени, че помазаният за царуване влас-
тител на християнска държава („добър цар”) веднага ще 

                                                 
569 GA199, 7.VІІІ.1920. 
 
570 Пак там. 

утвърди на Руската земя истината и справедливостта, 
веднага след като узнае, но не от „злите съветници”, а 
от самия народ, за неговото отчаяно положение и лично 
се убеди в неговото безправие и непоносими страдания. 

Съвсем точно е охарактеризирал това положение на 
нещата в Русия в началото на ХХ в. М. Волошин в пое-
мата „Русия”: 

До Март (предвидил го е Гогол!) 
В Русия нямало ни буржоа, 
Ни класов пролетариат... 
Имало земя, търговци, и сиромашия, 
Чиновници, дворяни, и селяци... 
И вили ветрове, и с ралото орал 
Полята предисторичният Микула... 
Един повярвал, че е буржоа, 
Като пролетарий друг се осъзнал, 
И почнала се кървава игра... 

{Бел.пр.: Март – има се предвид т.нар. Февруарска 
революция от 23 февр. (нов. ст. 11 март) 1917 г.} 

 
Болшевишкият преврат е бил извършен през есента 

на 1917 г. от съвсем малка група убедени и действител-
но знаещи, какво искат, „марксисти” (те са били само 
няколко стотин човека). Към тях отначало са се присъ-
единили още няколко хиляди човека, главно състоящи 
се от доведени до отчаяние от непосилния робски труд 
работници, лесно поддаващи се на болшевишка пропа-
ганда и обещания, от избягали от фронта войници, кои-
то са били лишени от земя в резултат от столипинската 
аграрна реформа571, от принудена да се пресели в града 
                                                 
571 Решаваща, но в много отношения двойствена роля е играл в 
руската вътрешна политика в годините преди Първата световна война 
Петър Столипин (1862–1911), съвместяващ от 1906 г. постовете на 
председател на Министерския съвет и министър на вътрешните рабо-
ти. Особена известност той е спечелил със своята аграрна реформа, 
обикновено наричана „столипинска”. Нейна цел е била по-бързото 
унищожаване на института на селската община и повсеместното 
въвеждане на системата на крупното капиталистическо селско сто-
панство по източно-пруски образец. Последното Столипин се е стре-
мил да осъществи чрез създаване и по всякакъв начин и с всички 
средства укрепване на крупните земеделски стопанства, в които са 
можели да бъдат използвани най-новите по онова време технически 
средства за обработване на земята. Освен това, според убеждението 
на Столипин, само съюзът на буржоазията и помешчиците е можел да 
образува силен консервативен блок, способен да защити царския 
режим от революцията. В действителност всички опити с икономи-
ческо и административно въздействие да се разруши селската община 
са спомагали единствено за ускорено разслояване на селячеството и 
за стремително увеличаване числеността на селската беднотия, при-
нудена, изгубвайки собствената земя, да се премества в града, и 
вследствие своето вече съвсем отчаяно положение да стане жертва на 
болшевишката пропаганда. 
Парадоксално е, но именно аграрната реформа на Столипин изклю-
чително е допаднала на болшевиките, въпреки че той по най-
енергичен начин се е борил с всички революционни групировки в 
страната. За борба с тях Столипин още в 1907 г. е въвел специални 
съдилища, издаващи в цялата страна смъртни присъди без право на 
апелация или помилване. (По-късно това „изобретение” на Столипин 
успешно са взели на въоръжение и са използвали, само че в много по-
масова форма, болшевиките). Броят на смъртните присъди, обявявани 
от тези обикновени съдилища, е достигнал в най-кратък срок такива 
размери (те са били изчислявани в много хиляди), че сред народа 
въжето на бесилката даже започнали да го наричат „столипинска 
вратовръзка”. Пряко следствие на тези мероприятия е била, обаче, 
емиграцията на много ръководни болшевики, а също на членове на 
други революционни групировки зад граница (Ленин е избягал от 
Русия в края на 1907 г.). Друга особеност на дейността на Столипин е 
било неговото дълбоко отрицателно отношение към войната. Успехът 
на своята аграрна реформа той е считал за достижим само в условия-
та на дългосрочен мир. Това от самото начало е породило силна 
съпротива към провежданата от него политика от страна на онези 
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селска беднотия, а също от различен вид декласирани и 
съмнителни личности, търсещи в революцията лични 
облаги. Голяма част от тези хора малко са разбирали, 
какво действително са искали болшевиките, те само с 
цялото свое същество са чувствали необходимостта от 
някаква, каквато и да било, промяна в своя, станал нак-
рая непоносим, живот, и поради това са били готови да 
подкрепят всяко политическо движение, обещаващо – 
даже ако това са били само думи – поне малко да по-
добри тяхното социално положение. А най-
привлекателни обещания на всички, разбира се, са им 
давали болшевиките. 

Обаче, дори малко утвърдили се във властта, пос-
ледните не закъснели да покажат и другото си лице, и 
напълно другите си намерения. Поради това скоро на 
много работници, войници и бивши селяни, с поддръж-
ката на които болшевиките са успели да завземат власт-
та, започнали да им се отварят очите за действителното 
положение на нещата. В резултат по цялата страна се 
понесла вълна на недоволство на селяните, а в Петер-
бург през февруари-март 1921 г. се е разразило Крон-
щадското въстание. Разкривайки, че са жестоко излъга-
ни, работниците и моряците предприели последен, от-
чаян опит да постигнат осъществяване на обещаните 
им идеали, но били веднага обявени за „врагове на ре-
волюцията”, а самото въстание е било потушено с без-
пощадност, по нищо не отстъпваща на царската. 

 
От казаното следва, че смисълът на основните дейст-

вия, предприети от болшевиките още под ръководство-
то на Ленин, се е състоял, от една страна, в изкуствено 
създаване на „марксистки мислеща” работническа кла-
са (политически пролетариат) посредством „индустри-
ализацията”572, а от друга – в унищожаването на всяка 
                                                                                  
близки до правителството кръгове, за които необходимостта от осъ-
ществяване на „завещанието на Петър Велики” е била ненарушима догма, а 
самото осъществяване – основна цел. 
По такъв начин, Столипин скоро се е оказал под кръстосания огън на 
двете външно напълно противоположни групировки – крайно лявата 
и крайно дясната – виждащи в него съществено препятствие за дости-
гане на техните собствени цели, а поради това всячески стараещи се 
да го премахнат от пътя. Не е изключено даже, за ликвидирането на 
Столипин двете направления да са сключили своеобразен „временен 
съюз”, тъй като след шест неуспешни покушения той е бил убит в 
Киев на 1 (14) септември 1911 г. от двоен агент. 
Обаче аграрните реформи на Столипин, насочени към пълно разру-
шаване (а не преобразуване) на селската община, са се натъкнали на 
изключително силна, макар и пасивна, съпротива сред народа. За това 
свидетелства фактът, че за 11 години (1906–1917), използвайки най-
активни икономически, законодателни и административни методи за 
въздействие върху селските общини, реформи са успели да осъщест-
вят само в една четвърта част от всички общински стопанства, при-
тежаващи само 15% от цялата орна земя. Обаче несъответствието на 
аграрните идеи на Столипин на обективната ситуация в Русия в нача-
лото на ХХ в. не означава, че неговите идеи не са могли да имат 
определено значение в тогавашната ситуация. 
 
572 Рудолф Щайнер е посочвал, че именно това, че европейският 
пролетариат – започвайки още от ХVІІІ в. – постоянно е имал работа 
с машини, е породило в неговия духовно-душевен живот най-силна 
склонност да си представя по подобен начин и устройството на света 
– във вид на гигантски безжизнен и бездушен механизъм. С възник-
ването на машинното производство „пролетарият се е оказал съединен с 
онова, което е било напълно изтръгнато, откъснато от живата природа, с чисто 
механичното. Но, изцяло потопен единствено в сетивно възприемаемата дейност, той 
се е стремил все пак да намери подходящ мироглед, и поради това се е опитвал да 
конструира целия свят така, както е било конструирано онова, в което той е пребива-
вал със своята душа и своето тяло. Понеже хората в края на краищата виждат във 

връзка на селяните със земята, посредством „колекти-
визацията”. В бъдеще, когато преобладаващата маса на 
селяните вече ще е окончателно откъсната от своите 
спиритуални корени, селото, според замисъла на Ле-
нин, също е предстояло да бъде подложено на тотална 
„индустриализация”, вследствие на което цялото насе-
ление на страната е трябвало да бъде пронизано от 
ариманизираната Съзнателна душа. 

За успешното решаване на тази последна задача е 
трябвало да спомагат група мероприятия, обединени 
под общото название „културна революция”. Тяхно 
ядро и основна ударна сила е представлявала училищ-
ната реформа в съчетание с въвеждането на задължи-
телно за всички слоеве на населението обучение с нови 
методи и по нови програми, най-важната цел на които е 
трябвало да стане „идеологическото възпитание” на 
подрастващите поколения в истински болшевишки дух. 
Затова училищната реформа от самото начало е била 
издигната в ранг на най-важна държавна задача. 

В съответствие с подписания от Ленин декрет за така 
наричаното единно трудово училище, практическото 
осъществяване на реорганизирането на цялото учебно 
дело в страната е било възложено на А. В Луначарски, 
назначен за тази цел в 1917 г. за народен комисар (ми-
нистър. Бел. пр.) по просветата. Той е изпълнявал тази 
дейност до 1929 г. 

Същността на тази училищна реформа Рудолф 
Щайнер характеризира по следния начин: „Ленинизмът 
иска единствено от стопанския живот в страната [в Русия], 
където това най-малко от всичко може да се получи, защото 
целият народен инстинкт противоречи на това, с помощта на 
алхимията на Луначарски да породи духовен живот”573. Тези 
думи стават разбираеми, ако си спомним, че от духов-
нонаучна гледна точка при сравнението на тричлен-
ността на социалния организъм574 с тричленността на 
човешкото същество, стопанският живот съответства на 
областта на главата, а свободният духовен живот – на 
системата на обмяната на веществата и крайниците. 
Следователно, както в човешкия организъм обмяната 
на веществата постоянно пронизва със силите на живо-
та умиращата [нервна] система на главата, така в пра-
вилната социална структура свободният духовен живот 

                                                                                  
Вселената преди всичко онова, вътре в което самите те съществуват... Затова няма 
никакво чудо в това, че съвременният пролетарий е разбирал Вселената като огромна 
машина, вътре в която се е намирал самият той. По подобен начин той е искал да 
формира и социалния порядък – също като голяма машина” (GA185, 25.Х.1918). 
Тази психологична особеност на пролетариата са се опитали по свой 
начин да използват и болшевиките. Провеждането в Русия на най-
бърза „индустриализация” на цялата страна е трябвало, според техния 
замисъл, да породи у работниците „естествена” склонност за възпри-
емане във формата на марксистко-болшевишка идеология на импул-
сите на ариманизираната Съзнателна душа. А самата „индустриали-
зация” е била провеждана с такива темпове, че към 1937 г. 80% от 
общата продукция вече са давали новите предприятия. 
{Бел. пр.: „Това, което става на Изток в Европа, където, ползвайки се от начина 

на мислене в съвременността, по някакъв начин искат да военизират икономиката, да 
я направят огромна машина, където хората ще бъдат формирани също като машини-
те, където човешката работа ще бъде напълно отделена от човека – във всичко това 
се показва желанието да призоват демоните на волята, т.е. ариманичните Същества, 
действащи в механизмите и въздействащи подсъзнателно върху човешката воля, и в 
тяхната среда да поставят човека” (GA197, 14.ХІ.1920)}. 

 
573 GA192, 3.VІІІ.1919. 
 
574 Бел. пр.: Виж “Същност на социалния въпрос” (GA23). 
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постоянно внася живителен елемент в стопанската сфе-
ра, съдържаща в себе си само силите на смъртта. Пора-
ди това, „не може да се каже: нравственост, познание, религи-
озен живот – това е идеология, която произлиза от стопанския 
живот [както утвърждава това марксизмът]. Не! Съвсем обрат-
ното! Стопанският живот е това, което произлиза от духовния 
и религиозния живот... Истината е в това, че роденото от сто-
панския живот отново и отново поетапно умира, и това умира-
не трябва да бъде уравновесено с онова, което произлиза от 
Духа. А да се постъпва така както сега [1920 г.] постъпват в 
Русия, означава да се помага на умирането на света”575. Оттук 
следва, че посредством училищната реформа на Ленин-
Луначарски сякаш чрез някакъв „алхимичен процес” си-
лите на смъртта, действащи правомерно в сферата на 
икономиката, по изкуствен начин са били разпростра-
нявани върху цялата област на свободния духовен жи-
вот, в резултат на което последният е превръщан в мър-
тва идеология, убиваща всякакви прояви на Духа, а 
заедно с тях и човешката култура като цяло. 

Именно така Рудолф Щайнер характеризира учи-
лищната реформа на болшевиките. И действително, 
невъзможно е да си представим по-голяма противопо-
ложност, отколкото възкресяващата, оживяваща истин-
ската човешка култура основаната от Рудолф Щайнер в 
1918 г. валдорфска педагогика и убиващата всяка чо-
вешка култура, основана приблизително в същото това 
време „нова педагогика” на болшевизма. „Училищната 
реформа на Луначарски е нещо ужасно. Тя е смърт за всяка 
култура! И ако изобщо от болшевизма произлизат много лоши 
неща, то най-лошото от всички е болшевишкият метод на учи-
лищно преподаване! Ако той победи, то до основи ще унищо-
жи всичко, което се е съхранило от културата на предишните 
времена. Той ще достигне това не веднага, не в първото поко-
ление, но толкова по-сигурно ще може той да постигне това в 
бъдещите поколения, и тогава, много скоро от повърхността на 
Земята ще изчезне всякаква култура”576. 

Такива са някои от дълбоките подоснови и духовно-
социалните последствия от първите декрети на болше-
вишкото правителство: „Декрет за мира”, довел до 
Брест-Литовския договор, а чрез него – до окончател-
ното укрепване на болшевишката власт в Русия. „Дек-
рет за земята”, след който като негова истинска дейст-
вителност са последвали „военният комунизъм”, а по-
късно масовата „колективизация”; различните декрети, 
предназначени за по-бързата и пълна „индустриализа-
ция” на цялата страна; и, накрая, декретът за училище-
то, поставил началото на цялата болшевишка „култур-
на” политика, скоро след това проявила се в масовото 
унищожаване на интелигенцията. 

 
С това, обаче, съвсем не се ограничават окултните 

основи на „руската революция”. Ако в нея и в нейните 
продължили повече от седемдесет години последствия 
окултно биха действали само импулсите, произлизащи 
от описаните по-горе тайни общества на Запада, то 
„руската революция” никога не би придобила характе-
ра, поставящ под заплаха не само духовното съществу-
                                                 
575 GA197, 24.VІ.1920. 
 
576 GA293, 25.VІІІ.1919. 

ване на самия руски народ, но също и по-нататъшното 
развитие на цялото човечество. „Ако навсякъде се осъ-
ществи това, което сега става в Русия, то Земята ще изгуби 
своята мисия, ще се лиши от нея, тя ще бъде иззета от Все-
лената и напълно ще се ариманизира” 577. От това следва, че 
в събитията от октомври 1917 г. и в последствията от 
тях е необходимо да се вижда не само осъществяване 
на замисления на Запад „социалистически експеримент”, а 
и нещо, отиващо със своите корени в общата окултна 
действителност на света много по-дълбоко, отколкото 
това беше разгледано от нас досега. Поради това сега е 
необходимо да разгледаме третия слой на „руската 
революция”, отнасящ се вече изцяло към нейната мета-
история. (Споменатият по-горе четвърти и най-дълбок 
слой на метаисторията на „руската революция” е 
подробно разгледан в Глава 20 на книгата). 

Неговото разглеждане можем да започнем с въпроса: 
защо най-новите идеи на западната материалистична 
наука – било то дарвинизъм с неговата теория за произ-
хода на човека от животно, или ученията на Нютон или 
Кант-Лаплас, представящи целия Космос като безду-
шен механизъм, подчиняващ се само на мъртвите зако-
ни на механиката, или, накрая, марксизмът с неговото 
възвестяване на пълната илюзорност изобщо на всеки 
духовен живот в сравнение с единствено „реалните” 
икономически процеси – идеи, които така по еснафски 
уютно са помествани в главите на множество универ-
ситетски професори и различни „ръководители” на 
работническата класа на ХІХ в., прониквайки в ХХ в. в 
главите на Ленин, Троцки и подобни на тях, неочаквано 
са се превърнали в болшевизъм, в едно от най-
страшните и опустошителни явления на нашето време? 

В една от своите лекции Рудолф Щайнер засяга този 
необичаен и за външната история напълно необясним 
феномен в следните няколко парадоксални думи: „Кога-
то в наше време професорът в университета преподава естест-
вознание, то той, разбира се от само себе си, може прекрасно да 
доказва, логично да доказва, че всичко, което той говори е 
правилно. И всичко това прониква през входните отвори в 
главите на слушателите – това го казваме в най-добрия смисъл. 
Но вижте, става дума съвсем не за това, може ли да се приведат 
за едно или друго твърдение явно напълно добри логични ос-
нования, а за това, че: същите мисли, попадащи в главата на 
такъв човек като Ленин, стават болшевизъм”578. 

Да се отговори на поставения въпрос, обаче, може 
само разглеждайки от духовнонаучна гледна точка 
действителните кармични подоснови на основополож-
ниците на болшевизма. 

Гледайки на външния ход на събитията, ние можем 
да констатираме в европейската история на последните 
столетия следната последователност на явленията: от-
начало повсеместно разпространяване на материалис-
тичната наука, после постепенно възникване върху 
нейна основа на съвременния материалистичен мирог-
лед, достигнал своя връх към средата и особено през 
втората половина на ХІХ в. в марксизма. Съдържащото 
се в него обяснение на света и историческия процес, 

                                                 
577 GA294, 22.VІІІ.1919. 
 
578 GA183, 26.VІІІ.1918. 
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политико-икономическите теории и принципът на кла-
совата борба не са по своята същност и произход нищо 
друго, освен крайно проявление на многовековното 
развитие на материализма в човечеството. По-нататък, 
прониквайки в главата на някакъв (отначало съвсем 
малък) брой кармично предразположени към това хо-
ра, марксизмът неочаквано от абстрактно теоретично 
учение се е превърнал на Изток в Европа в най-
последователна и необикновено действена тоталитарна 
система на нашето време. 

По такъв начин, ние имаме три степени на разпрост-
ранение на посочения импулс, вървящ от запад на изток 
както в исторически, така и в географски аспект. Отна-
чало зараждане в ХVІ–ХVІІ в., главно в Западна Евро-
па, на най-новата материалистична наука. След това 
възникване върху нейна основа на новия материалис-
тичен мироглед и неговата най-последователна и за-
вършена форма – марксизма, формирал се в средата на 
ХІХ в. в Средна Европа. И, накрая, пренасяне на грани-
цата на ХІХ–ХХ в. на марксистките идеи на Изток в 
Европа и възникване там върху тяхна основа на поли-
тическото течение на болшевизма, опитал се за пръв 
път в цялата история на човечеството да осъществи 
подобни идеи на практика. 

Да разгледаме сега кармичните подоснови на тези 
три степени на развитие на материализма в човечество-
то, а следователно, преди всичко кармичните подосно-
ви на конкретните исторически личности, които са 
изиграли решаващата роля за тяхното реализиране. 

Нееднократно в своите лекции, и особено в големия 
„Кармичен цикъл”579 от 1924 г., Рудолф Щайнер е по-
сочвал, че мнозинството учени, положили в Новото 
време в Европа основите на съвременната материа-
листична наука, са преминали своето последно реша-
ващо въплъщение в арабските страни на Близкия Изток. 
В тази връзка Рудолф Щайнер привежда три конкретни 
примера, илюстриращи изцяло положението. Така, 
известният багдатски халиф от VІІІ в. Харун ал-Рашид 
(766–809) се е въплътил отново в Англия в ХVІ в. като 
Франсис Бейкън Веруламски (1561–1626), който осно-
вателно може да бъде наречен баща и пръв теоретик на 
европейския материализъм. Един от ръководещите 
учени при двора на сина и наследника на Харун ал-
Рашид – халифа ал-Мамун (813–833), се е въплътил в 
ХVІІІ в. като Лаплас (1749–1827), френски математик и 
астроном, за пръв път създал материалистичната теория 
за произхода на Вселената, не нуждаеща се от битието 
на Бога. Накрая, известният арабски завоевател от VІІІ 
в. Гебел ал Тарик580 (краят на VІІ и началото на VІІІ в.) 
се е въплътил в ХІХ в. като Чарлз Дарвин (1809–1882), 
основател на материалистичното учение за произхода 
на човека от животните581. 

По такъв начин, кармичните извори на европейската 
материалистична наука следва да се търсят в арабски-
те страни в VІІІ–ІХ в. 

Другояче стои работата с основателите на марксиз-
ма. Тук от духовнонаучна гледна точка може да бъде 
                                                 
579 Бел. пр.: GA235, GA236, GA237, GA238, GA239, GA240. 
 
580 Бел. пр.: От него води името си проливът Гибралтар. 
 
581 За трите посочени индивидуалности виж GA235, 16.ІІІ.1924. 

намерена следната взаимовръзка. В 869 г. в Константи-
нопол, на Осмия „Вселенски” събор от Католическата 
църква е бил официално премахнат принципът на Духа 
от състава на човешкото същество. Оттогава задължи-
телна за всички християни на Средна и Западна Европа 
е станала догмата за човека само като физическо и ду-
шевно същество. И макар на душата да се признавали 
още и някои духовни свойства, при все това съществу-
ването на самостоятелния Дух като висш и суверенен 
член на човешкото същество е било отхвърлено. С това 
в Западния свят е било поставено началото на течение, 
борещо се с принципа на Духа в Земното развитие, т.е. 
течение, веднъж извършило и оттогава отново и отново 
извършващо същия този грях против Светия Дух, кой-
то, според словата на самия Христос, няма да се прости 
на човека нито в този живот, нито в бъдещия582. 

В историята на западните народи това решение на 
събора от 869 г. за всичките следващи столетия е отво-
рило широко вратата за победоносното шествие на 
материализма във всички области на човешкия живот, 
от самото начало отричащ Духа, а от средата на ХІХ 
столетие във формата на марксизъм, предприел първите 
опити за отричане също и на душата като самостояте-
лен член на човешкото същество. В този смисъл марк-
сизмът е и следствие, и продължение на течението, 
зародило се в човечеството на Осмия „Вселенски” съ-
бор в Константинопол583. 

Според духовнонаучните изследвания на Рудолф 
Щайнер, бъдещите основатели на марксизма са били 
въплътени малко по-рано преди провеждането на този 
събор (на границата на VІІІ и ІХ в.) в Северна Фран-
ция584. В това въплъщение бъдещата индивидуалност 
Маркс, по особено стечение на обстоятелствата неочак-
вано лишила се от своята собственост – родови владе-
ния, замък и богатства – е преживяла силна омраза към 
онзи, който й отнел цялата собственост и с това я обре-
къл на мизерно, сиромашко, полуразбойническо същес-
твуване в непроходимите нормандски гори. Именно 
тази силна омраза се е появила в ХІХ в. у основателя на 
марксизма като непримиримост към класата на така 
наричаните „експлоататори”. 

Втората характерна черта на марксизма – отричането 
от него на всяка проява на Духа – е свързана, според 
нашето предположение, с участието на индивидуалнос-
тите, както на бъдещия Маркс, така и на бъдещия Ен-
гелс, в работата на Осмия „Вселенски” събор в Конс-
тантинопол, главният резултат от който е било пълното 
премахване на принципа на Духа от състава на човеш-
кото същество. (В постановлението на събора се е каз-
вало, че човекът не е трихотомичен, т.е. не се състои от 
тяло, душа и Дух, както на това е учил още апостол 

                                                 
582 Бел. пр.: „Затова ви казвам, всеки грях и хула ще се прости на човеците; но 
хулата против Духа няма да се прости. И ако някой каже хула против Човешкия Син {в 
езика на Посветените техническият израз “Човешки Син” означава Аза и астралното 
тяло на човека. Виж GA103, 25.V.1908, а също Ев. Йоан 3: 14-15, 8: 34-36. 
Бел. пр.}, ще му се прости; но ако някой каже дума против Светия Дух няма да му се 
прости – нито в тоя свят, нито в бъдещия” (Ев. Матей 12: 31-32). 
 
583 Виж GA175, 27.ІІІ.1917. 
 
584 Виж GA240, 9.ІV.1924. Рудолф Щайнер посочва VІІІ-ІХ в. като 
времето на тяхното въплъщение на Земята. Родени в VІІІ в., те двама-
та са преминали в Духовния свят в самото начало на ІХ в. 
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Павел585, а само дихотомичен, притежавайки само тяло 
и душа, от които последната съдържа в себе си някои 
духовни свойства586). 

Въпросът за това, участвали ли са двете посочени 
индивидуалности в работата на събора само свръхсе-
тивно, въздействайки на неговите участници от най-
близкия до Земята Духовен свят, или в това време те 
отново са се въплътили на Земята и са присъствали на 
събора физически, трябва засега да остане открит. Пос-
ледното е било възможно само в случая на тяхното 
много кратко пребиваване в Духовния свят между двете 
въплъщения, което, според данните на Науката за Духа, 
по-скоро е изключение, но се среща доста често. И ако 
казаното се отнася не за някакви много специални слу-
чаи или за въплъщения на висши Посветени, съзнател-
но скъсяващи времето на пребиваване в Духовния свят, 
за да може по-скоро отново жертвено да се въплътят на 
Земята за по-нататъшна помощ на човечеството, то най-
често свръхсетивният живот между две въплъщения е 
скъсяван само за такива човешки индивидуалности, 
които съдържат твърде много демонично в себе си. 
След тяхната смърт самият Духовен свят ги отхвърля и 
те са принудени да се връщат на Земята по-често от 
обичайното, а ако това по кармични причини е невъз-
можно, то те стават служители на ариманичните Духо-
ве в най-близката до Земята свръхсетивна област и мо-
гат тогава, ползвайки се от техните сили, непосредстве-
но да се намесват в Земните събития587. 

В последния случай посочените по-горе индивиду-
алности на събора са могли да инспирират партията, 
която активно е действала за „премахването на Духа”, при 
това с такава интензивност, че не е изключено тяхното 
временно инкорпориране588 в някои от неговите най-
активни участници589. А в случая на тяхната нова ин-
карнация в това време и физическо присъствие на съ-
бора те, без съмнение, са били най-младите и фанатич-
ни представители на партията, бореща се за пълното 

                                                 
585 Бел. пр.: „...и дано се запазят непокътнати духът, душата и тялото ви без порок 
до пришествието на нашият Господ Исус Христос” (І. Послан. към Солунците 5: 23). 
 
586 Всички оригинали на актовете на Осмия „Вселенски” събор са 
били изгубени поради гибелта на кораба, който е трябвало да ги 
достави от Константинопол в Рим. Затова исторически известното за 
този събор се основава само на дошлите до нас твърде неточни и 
впоследствие явно изопачени документи и поради това не отразяващи 
реално станалото. Поради тази причина в своето изложение на реше-
нията на събора Рудолф Щайнер изхожда не от тях, а от своите ду-
ховнонаучни изследвания в Хрониката Акаша, отнасящи се до този 
въпрос. Необходимо е също да се отбележи, че решенията на събора 
не са били канонични за Източната църква (а по-късно и за Руската 
православна), признаваща за вселенски само седемте първи събора. 
 
587 Виж GA144, 4.ІІ.1913. 
 
588 Бел. пр.: Incorporatio (лат.)=обземане, включване, внедряване в 
състава на нещо, присъединяване. 
 
589 Възможността за такова временно инкорпориране Рудолф 
Щайнер е посочил в лекцията от 18.VІІ.1924 г. (GA240), привеждайки 
пример (но в положителен смисъл) от втората половина на ХІХ в. 
Естествено че в ІХ в. този процес на кратковременно инкорпориране 
за души, намиращи се в Духовния свят, който е най-близко до Зем-
ния, е бил достижим много по-лесно, отколкото в ХІХ в., когато 
човешките тела под влияние на все по-усилващия се материализъм са 
ставали много по-твърди (минерализирани и непластични. Бел. пр.), и 
поради това по-малко достъпни за свръхсетивни въздействия. 

премахване на Духа и в края на краищата удържала 
победа. Обаче било ли е това инкарнация или само 
временна инкорпорация, няма решаващо значение за 
настоящото изложение. 

Много по-важно е друго. Идвайки отново на Земята 
в ХІХ в., те са продължили своето дело вече в Земна 
форма като въплътени индивидуалности. А тъй като 
ненавистта към „господстващата класа” и отричането 
на Духа са им били изначално присъщи, то за изпълне-
ние на намеренията на онези сили, под властта на които 
те вече са се намирали в Духовния свят, е било необхо-
димо само „да се премахне” още и душата. Поради то-
ва, представяйки сега в исторически и социален кон-
текст човека като мислещ единствено само с физичес-
кия мозък високоразвит звяр, те са станали достойни 
продължители на импулсите на Осмия „Вселенски” 
събор в ХІХ в., т.е. в периода на най-голямото разпрос-
транение на материализма в човешката история. 

«Ако виждаме в Енгелс и Маркс главните... „пророци” на 
историческия материализъм» – е казвал Рудолф Щайнер – 
«то тогава те са преките и непосредствени потомци (в истори-
чески план) на патерите на Осмия Вселенски събор. Тук съ-
ществува пряка последователност. Онова, което патерите на 
събора са извършили тогава за премахването на Духа, го про-
дължават Маркс и Енгелс в тяхната вече далеч напреднала 
дейност да премахнат и душата. Според този [марксистки] 
възглед, душевните импулси не са реални, а историята движат 
напред само материалните импулси, само борбата за материал-
ни блага. А душевното е не повече от, както те го наричат, 
надстройка на основното здание от чисто материално развива-
щи се събития. Изключително важно е това познание на дейс-
твителния католицизъм, католицизма на Маркс и Енгелс. И 
преди всичко то е важно затова, защото в тези [марксистки] 
стремежи в ХІХ век ние имаме действителното, истинското 
продължение на онова, което е станало във връзка с премахва-
нето на Духа»590. 

И подобно на това, както в ІХ столетие индивидуал-
ностите на бъдещите основатели на марксизма или 
самите те са участвали в Осмия „Вселенски” събор, или 
са инспирирали от свръхсетивните сфери събралите се 
на него патери да премахнат Духа, така, въплъщавайки 
се в ХІХ столетие, те са продължили своето дело, под-
буждайки своите последователи и ученици във всички 
страни за отстраняване на душата. В резултат същият 
този антидух, който е удържал победа на събора в ІХ в., 
сега напълно и цялостно е бил възцарен в кръговете на 
европейските марксисти от ХІХ в., заставяйки ги да се 
покланят на Маркс като на своеобразен „папа” на све-
товното работническо движение, а на неговия „Капи-
тал” – като на ново Евангелие. 

 
Разгледали накратко кармичните подоснови на мате-

риалистичната наука и марксизма, ние можем да пре-
минем сега към кармичните подоснови на болшевизма 
като на тяхно пряко продължение, т.е. да засегнем въп-
роса за кармичните връзки на неговите основатели и 
ръководни представители. За да осветлим този въпрос е 
необходимо още един път, макар и накратко, да обри-

                                                 
590 Виж GA175, 27.ІІІ.1917. 
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суваме от духовнонаучна гледна точка ситуацията в 
Русия в близкото време, предшестващо болшевишкия 
преврат, а после да се запитаме: нямаме ли ние някъде в 
историята на човечеството подобна констелация на 
духовни и социални сили, която би могла да послужи 
като ключ за разбиране на този най-трагичен период в 
руската история. 

От духовнонаучна гледна точка ситуацията в Русия в 
началото на ХХ в. е представлявала следната картина. 
От една страна, съзнанието на преобладаващото мно-
зинство на населението изцяло е пребивавало в сферата 
на Сетивната душа. Не умеейки нито да четат, нито да 
пишат, тези хора са били изпълнени с дълбока и искре-
на християнска вяра, изживявайки като център на свое-
то душевно същество действието в него на Импулса на 
Христос и свързания с него „дух на Граала”. От друга 
страна, в Русия е имало още и друг много по-малоброен 
слой хора. Това са били аристокрацията, чиновниците и 
интелигенцията, представящи в онова време най-
разнообразните оттенъци и степени на развитие на Раз-
съдъчната душа или Душата на чувството. 

Между двете групи, все по-малко и по-малко разби-
ращи се една с друга, в продължение на двете последни 
столетия постепенно се е образувал вакуум, в който на 
границата на ХХ в. е проникнала съвсем малобройна 
група носители на напълно ариманизирана Съзнателна 
душа. (Както вече беше казано, „убедените марксисти”, 
действително знаещи какво искат, са били отначало 
само няколко стотици, а онези, които след това са обра-
зували вътрешното ядро на болшевишката партия – 
само няколко десетки). С тази ариманизирана Съзна-
телна душа те са искали след някое време да пронижат 
или, както веднъж се е изразил Рудолф Щайнер, „да 
отровят”591 цялото население на страната, следствие от 
което е трябвало да бъде унищожаването в него на „духа 
на Граала”, а заедно с него и самата мисия на руския 
народ в Шестата културна епоха. 

Ако това ново „убиване на царския син Димитрий” 
сега вече не на физическия, а на душевно-духовния 
план, беше се осъществило в желаната от болшевиките 
степен, то по пътя на човечеството към Шестата и 
следващите културни епохи биха били издигнати наис-
тина непреодолими препятствия. Нещо повече, под 
въпрос би се оказало изобщо цялото бъдеще на Европа, 
понеже, според свидетелството на Рудолф Щайнер, 
„бъдещето на Европа има своя извор в руския народен Дух, в 
народния Дух на Изтока [на Европа]”592. 

Разглеждайки от духовнонаучна гледна точка общата 
ситуация в Русия в началото на ХХ в., а след това на-
сочвайки поглед върху цялата минала история на чове-
чеството и върху действащите в нейните подоснови 
различни окултни сили и течения, може да стигнем до 
едно изключително важно откритие. А именно: в исто-
рията на човечеството от последните две хилядолетия, 
на основата на данните на съвременната Наука за Духа, 
може да се намери един исторически момент, когато 
общата констелация на духовните и Земните сили в 
Средна и Западна Европа е била почти точно такава, 
                                                 
591 GA182, 30.ІV.1918. 
 
592 GA192, 29.VІ.1919. 

както в Русия в началото на ХХ в. Това е било в VІІ в. 
сл.Хр. 

И действително, в онова време преобладаващото 
мнозинство на европейското население, не умеейки 
нито да чете, нито да пише, но затова пък още притежа-
вайки дълбока християнска вяра, е било носител пре-
димно на импулсите на Сетивната душа. (Тук ние взе-
маме предвид само християнското население на Евро-
па, а не езическото, към което тогава още са принадле-
жали практически всички източнославянски племена). 
Наред с тази основна маса на населението е съществу-
вал и втори, по своята численост много по-малък соци-
ален слой, състоящ се главно от носителите на тога-
вашната образованост и ученост. Към последните са 
принадлежали някои управници и тяхното най-близко 
обкръжение, част от рицарството и особено представи-
телите на висшето, а в някои манастири – даже и на 
средното духовенство. Именно този слой е бил в онова 
време главен носител на импулса на Разсъдъчната душа 
или Душата на чувството. (По-външният факт – какъв-
то е разпространението в този слой на латинския език, 
постепенно станал в Европа средство за интернацио-
нално общуване на всички образовани хора – свидетел-
ства за това). 

В описаната ситуация в началото на втората полови-
на на VІІ в. навлиза, наистина подготвен значително 
по-рано, третият импулс, носител на който е била 
отначало само съвсем малка (не повече от няколко сто-
тици човека) група хора, посветили себе си на служене-
то на определено свръхсетивно Същество във висша 
степен с ариманична природа. Рудолф Щайнер в своите 
лекции подробно е охарактеризирал този силен, проти-
водействащ на Земното развитие импулс. Неговата 
окултна същност се състои в това, че едно могъщо де-
монично същество на Духовния свят, представено в 
Откровението на Йоан в образа на звяра – главен про-
тивник на Слънчевия Бог, на Христос, в нашия Космос 
– в християнския езотеризъм носещо името „Сорат”, или 
„Демон на Слънцето”, е възнамерявало около 666 г. да 
излее в човечеството импулса на напълно демонизира-
ната Съзнателна душа, за да завладее цялото Земно 
развитие и да го използва за своите антихристиянски 
цели593. Нахлуването на демонизираната Съзнателна 
душа е трябвало да се осъществи посредством служещи 
на „звяра” ариманични Духове594. В резултат цялото 
човечество би се оказало неочаквано сякаш „залято” от 
магичната култура на ариманизираната Съзнателна 
душа, която би управлявал от мировата бездна самият 
„звяр”. А това означава, че още в VІІ в. „ариманичните 
сили биха породили мощен взрив на материалистична преко-

                                                 
593 Виж GA184, 11, 12, 13.Х.1918 и GA182, 16.Х.1918; виж също 
GA104, 29.VІ.1908. 
 
594 В лекциите, споменати в б.п.ч. 593, Рудолф Щайнер подчертава 
именно ариманичната природа на импулса от 666 г. Посоченото 
обстоятелство е свързано с това, че Слънчевият Демон, Сорат, който 
в пълна степен ще се прояви в човешкото развитие едва в апокалип-
тично бъдеще (виж GA104), в VІІ столетие е действал предимно чрез 
служещите му ариманични Духове. Най подробно за това „ариманично 
посредничество”, от което в онова време (както, впрочем, и в ХХ столе-
тие) се е възползвал Сорат за достигане на своите цели, Рудолф 
Щайнер говори в лекцията от 12.Х.1918 (GA184). 
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мерна гордост, но в съчетание с висша гениалност”595 
Такова внезапно нахлуване на силите на „звяра” в 

Земното развитие би довело до следното: «Хората нео-
чаквано биха се оказали като че ли „засипани” с това знание и в 
резултат сякаш парализирани, а тяхното бъдещо развитие би 
било отрязано. Тогава те по неестествен начин, както това 
трябва да става от ХV век, а по изкуствен, още в VІІ, биха по-
лучили присаждане на Съзнателна душа. Но тогава цялото 
последващо развитие, насочено към Духа-Себе (Манас), Духа-
Живот (Буди) и Човека-Дух (Атма), изобщо би отпаднало от 
еволюцията»596 (виж схемата “Степени на развитие на 
човека” в б.п.ч. 663. Бел. пр.). Именно  в това се е със-
тояла основната цел на Сорат. Ако беше му се удало 
още в VІІ в. да издебне и улови човечеството в мрежите 
на ариманизираната Съзнателна душа и чрез това да не 
му позволи още в границите на настоящото въплъще-
ние на планетата Земя (в Шестата, Седмата и следва-
щите културни епохи) да достигне необходимата сте-
пен на развитие на трите висши принципа (Манас, Буди 
и Атма. Бел. пр.) на неговото същество, то под заплаха 
би се оказало цялото космично бъдеще на нашата пла-
нета в предстоящите еони Юпитер, Венера и Вулкан. 
„Какво би било достигнато тогава? Ако човекът се развива 
нормално, т.е. без участието на това Същество (Сорат), то той 
трябва да се движи в посоката на Духа-Себе, Духа-Живот и 
Човека-Дух. Тъкмо това би било у него напълно отнето. Той би 
спрял само на Съзнателната душа и би получил само онова, 
което може да му даде Земята, и нищо повече, а следователно, 
би бил лишен от всичко онова, което води извън границите на 
Земята към развитието на Юпитер, Венера и Вулкан”597. 

За да осъществи този демоничен план от средата на 
VІІ християнско столетие, в Предна Азия, още по вре-
мето на двата предшестващи века, щателно се е подгот-
вял един окултен център, имащ за своя задача да възп-
риема инспирациите на споменатото свръхчовешко 
Същество („звяра”). Във външната история този окултен 
център е получил наименованието Академия на Гондиша-
пур598. Според свидетелството на Рудолф Щайнер, тя е 
трябвало около 666 г. да послужи за изходна точка на 
разпространението по цялата Земя на импулса на ари-
манизираната Съзнателна душа. 

В последния момент, обаче, това голямо изкушение 
успешно е било отклонено от човечеството. В свръхсе-
тивния свят това е било постигнато с помощта на про-
дължаващото действие в аурата на Земята на духовните 
последствия от Мистерията на Голгота, а също на ак-
тивната дейност във висшите сфери на многобройните 
човешки души, изпълнени с Импулса на Христос, който 
те са възприемали през време на тяхното последно въп-
лъщение, вече след „Палестинските Събития”. (Мно-
зинството от тях са били въплътени на Земята в първи-
                                                 
595 GA184, 11.Х.1918. 
 
596 GA184, 12.Х.1918. 
 
597 GA184, 11.Х.1918. 
 
598 или Гундишапур; а според арабското произношение – Джун-
дайсабур. Най-пълно изследване на темата и историята на въпроса 
може да се намери в книгата: Schöffler H. H. Die Akademie von 
Gondischapur. Stuttgart 1980. 

те векове на Християнството599). 
На физическия план мъдростта на Мировото Ръко-

водство на разпространяването на ариманичния импулс 
на Гондишапур е противопоставила мощния луцифери-
чен импулс на основаната от Мохамед нова световна 
религия. „Мюсюлманството е било предназначено... да при-
тъпи гностичната мъдрост на Гондишапур, да отнеме нейната 
ариманична изкушаваща сила, с която тя би въздействала на 
човечеството”600. При все това нещо от импулсите на 
Академията на Гондишапур, макар и в силно отслабена 
форма, все пак е проникнало в човечеството, оказвайки 
съществено влияние на неговото развитие. Около 666 г. 
академията е възглавил „велик Учител” – действителен 
Посветен в Мистерията на Слънчевия Демон. Неговото 
име, естествено, във външната история не се е съхрани-
ло, но в онова време той е бил реално въплътен на фи-
зически план, имал е няколко стотин ученици и съвсем 
малък, напълно затворен кръг от „напреднали”, на които 
той, освен другото, е разкрил тайната на описаните по-
горе намерения на Сорат по отношение на бъдещото 
Земно развитие. 

За неговата дейност Рудолф Щайнер споменава в 
следния текст: „Онова, което великият Учител, името на 
който е останало неизвестно, но който е бил най-голям против-
ник на Христос Исус, е поднесъл на учениците в Гондишапур, 
не е било достигнато; обаче е било достигнато нещо друго”601. 

Това „нещо друго” също е било пряко последствие от 
дейността в Предна Азия на споменатия „черен Посве-
тен” и неговите ученици. То се е състояло преди всичко 
в две явления, в които в цялата следваща западна циви-
лизация импулсите на Гондишапур са се проявили с 
голяма сила и отчетливост. Първо, във вече описаното 
премахване на принципа на Духа на Осмия „Вселенс-
ки” събор в Константинопол, и второ – като непосредс-
твено следствие на това, в постепенното възникване в 
човешкото развитие на материалистичната естествена 
наука. „Католическата църква, която се е намирала под много 
силното влияние на остатъците от импулса на Гондишапур” – е 
казвал Рудолф Щайнер – „на Вселенския събор в 869 г. в 
Константинопол е приела догмата, според която хората не е 
трябвало да вярват в Духа, защото Църквата не е желаела да 
просвети всеки човек относно Мистерията на Голгота, а, нап-
ротив, е искала да разпространи тъмнина върху познанието на 
Мистерията на Голгота. Католическата църква е премахнала 
Духа в 869 г... и е направила това под прякото въздействие на 
импулса на Гондишапур”602. А в друга лекция Рудолф 
Щайнер е охарактеризирал с думите на човешкия език 
намеренията на Сорат в 666 г. по отношение на чове-
чеството: „Аз ще се погрижа за това, в 869 г. в Константино-
пол да бъде проведен събор, на който хората ще премахнат 
Духа”603. И той действително е постигнал това. 

                                                 
599 GA182, 16.Х.1918. 
 
600 GA184, 12.Х.1918. 
 
601 Пак там. 
 
602 GA182, 16.Х.1918. 
 
603 GA184, 11.Х.1918. 
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За второто явление ние четем: „Може крачка след крач-
ка, десетилетие след десетилетие да се проследи, как, макар и в 
заглушена, притъпена форма, гностичната мъдрост на Гонди-
шапур се е разпространявала през Северна Африка в Испания, 
Франция, Англия, а след това и извън границите на континен-
та... И от тази заглушена гностична мъдрост е възникнало за-
падното естественонаучно мислене”604. А след това Рудолф 
Щайнер подробно характеризира цялата „естественона-
учна епоха” като „рожба на Академията на Гондишапур”. 

Най-напред импулсът на Гондишапур е бил разпрос-
транен от учениците на „черния Посветен” във висшите 
слоеве на арабското население на Предна Азия. В ре-
зултат мнозинството от най-изтъкнатите хора, живеещи 
там от 666 до 869 г., са се оказали, с много малки изк-
лючения, в значителна степен засегнати от този им-
пулс. Особено у такива индивидуалности, като споме-
натите по-горе Тарик, Харун ал-Рашид, неговият главен 
съветник – халиф ал-Муавия, астроном при двора на 
халиф ал-Мамун605, възприетият в едно въплъщение от 
тях импулс на Гондишапур в следващото, в „западното” 
им въплъщение се е проявил значително по-силно. 

Като цяло в описаните събития се вижда ясната 
окултноисторическа последователност. Отначало про-
излизащият от Гондишапур ариманичен импулс се е 
разпространил по цяла Предна Азия, пронизвайки там 
душите на много хора, принадлежащи главно към вис-
шите слоеве на обществото, а оттам постепенно е про-
никнал в Европа. После, в 869 г. на Осмия „Вселенски” 
събор, Духът е бил премахнат. С това е било отстране-
но главното препятствие по пътя на възникването и 
развитието в Европа на всички форми на материализ-
ма606. В работата на събора физически или свръхсетив-
                                                 
604 GA184, 12.Х.1918. В този и следващия цитат се има предвид не 
цялата европейска наука, а само нейното материалистично направ-
ление, което, обаче, от втората половина на ХІХ в. изцяло получава 
надмощие, превес в Европа, бързо измествайки от общото съзнание 
на епохата почти всички други направления (виж за тях б.п.ч. 607). 
 
605 Виж GA240, 9.ІV.1924. 
 
606 Рудолф Щайнер е говорил за това, че „най-верните ученици на Вселенс-
кия събор от 869 г. са били хората на Запада” (GA200, 23.Х.1920). Под последните 
се имат предвид преди всичко творците на западната материалистич-
на наука, например Дарвин и др. 
 {Бел. пр.: „От материалистичните учения, от катедрите дойде в двете последни 
поколения болшевизмът. Това е фактическата взаимовръзка. И онзи, който и по-
нататък иска да лелее материализма в познанието, чрез Науката за Духа би могъл да 
осъзнае, че след две поколения материализмът ще стане още по-лош, ще причини 
нещо още по-лошо от това, което сега става в Русия, когато 600 хиляди човека – не 
повече от толкова ленинисти има там – господстват над милиони. И на хората, за да 
се защитават от тези ленинисти, са нужни много повече сили, отколкото в своето 
време, например в ХІІІ в., на католиците, защитаващи се от своите епископи” (GA198, 
9.VІІ.1920).  
 „Тези абстрактни понятия са всъщност най-духовното от всичко, което може да 
бъде, но те не са в състояние да разберат Духа... Ако тези понятия бяха правилни, 
материализмът не би възникнал от тях. Самото съществуване на абстрактните 
понятия е първото опровержение на материализма, първото доказателство, че 
материализмът не е верен... Ние трябва в това духовно, което имаме само абстракт-
но, отново да намерим живия Дух” (GA181, 29.І.1918). 
 “Материалният облик на света става социален облик на света”. Цялата евро-
пейска и американска култура не иска да знае за връзката на Земята с 
всемирните сили. “А определена каста би искала да скрие знанието за връзката с 
действителния (духовен. Бел. пр.) облик на света, подобно на това, както египетс-
ките жреци скриваха знанието за Платоновата година, за Великата мирова година и 
Великия мирови ден (72 години). Тази каста се надява, че над народа, изпадащ с 
помощта на материализма във варварство, ще бъде след това лесно да се господст-
ва” (виж GA201, 9.V.1920). 

но са участвали двете човешки индивидуалности, които 
и на Земята, и в най-близкия до нея Духовен свят са 
били особено предани служители и послушни про-
водници на всички волеви импулси на онова във висша 
степен ариманично Същество със свръхчовешка приро-
да, което в 666 г. по свръхсетивен начин е стояло зад 
дейността на Академията на Гондишапур и е инспирирало 
възглавяващия я „черен Посветен”. 

По-нататък, започвайки от ХV–ХVІ в., в Европа – 
предимно в Западна – са се въплътили отначало душите 
на онези, които са възприели в себе си импулса на Гон-
дишапур през времето на своя последен живот на Земя-
та сред арабските народи, населяващи Предна Азия. 
Именно те полагат основите в Европа на материалис-
тичната наука607. По-късно, вече в ХІХ в., в Средна 
Европа са се въплътили и двете споменати по-горе ин-
дивидуалности, които са били, според нас, главни инс-
пиратори на Осмия „Вселенски” събор. Те са се въплъ-
тили на Земята като Маркс и Енгелс608. А много от оне-
зи, които те са ръководили в ІХ в., т.е. самите участни-
ци в Осмия „Вселенски” събор, са станали сега най-
фанатичните последователи и разпространители на 
тяхната „теория” посредством такива международни 
организации, като „Съюз на комунистите”, І и ІІ Ин-
тернационал и т.н. Накрая, вече в края на ХІХ в. (през 
неговата последна третина), главно на Изток в Европа 
са се въплътили цяла редица непосредствени ученици 
на самия „черен Посветен”, ръководил Академията на Гон-
дишапур в VІІ столетие. Тъкмо те стават онези, в чиито 
глави „теоретичният марксизъм” на техните западноевро-
пейски предшественици се превръща в болшевизъм609 – 
                                                                                  
 „Болезнените събития произлизат в голямата си част от неприемането на връзки-
те със спиритуалния свят. Затова събитията на нашето време можем да наречем 
“Карма на материализма”» (GA173, 16.ХІІ.1916). 
 „Чия е вината за развихрянето на естественонаучния материализъм? Основната 
вина е на Католическата църква, която на Вселенския събор в Константинопол през 
869-та година отхвърли Духа. И какво се получи в резултат на това?... Католическата 
църква забрани на човека да се интересува от своя космичен произход... Именно 
поради това, че Католическата църква премълча и скри от човека истината... и него-
вата връзка с Космоса, тя стана причина за упадъчните материалистични идеи... Тези 
неща трябва да се знаят от днешните учители; те трябва да насочват своите интереси 
в съответствие с реалните процеси, разиграващи се в условията на физическия свят“ 
(GA293, 1.ІХ.1919). 
 „На (Римокатолическата. Бел. пр.) църква сме задължени ние за материа-
лизма. И материализмът ще става все по-силен и по-силен, ако Църквата като рели-
гиозно, конфесионално управление не изгуби своята власт” (GA192, 8.ІХ.1919)}. 
 
607 От духовна гледна точка в развитието на европейската наука от 
самото начало е необходимо да се различават две полярни течения – 
християнското и антихристиянското („арабисткото”). Към първото са 
принадлежали такива индивидуалности, като Парацелз, Паскал, 
Лайбниц, Новалис и особено Гьоте. От това течение пряк път води 
към съвременната Наука за Духа, или Антропософията (виж GA148, 
1.Х.1913; GA15, Глава ІІІ). 
За второто течение по-подробно е разказано в настоящата глава. 
 
608 Оттук са и определени елементи на сатанизма и богохулни по 
форма и съдържание нападки към Християнството от младите Маркс 
и Енгелс (особено в юношеските стихове и поеми на последния), 
които не са нищо друго, освен смътно възпоминание за тяхното 
служене на антихристиянските Духове по време на Осмия „Вселенс-
ки” събор. По-късно, в по-зряла възраст, когато подсъзнателните 
възпоминания за живота преди раждането окончателно са угаснали, 
тях ги е сменило пълно равнодушие към религията и сънно филис-
терско самодоволство. 
 
609 Приведената тук последователност (материалистична наука – 
марксизъм – болшевизъм) Рудолф Щайнер е посочил веднъж по 
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вече не просто продължение, а практическо осъществя-
ване на главния импулс на Гондишапур. 

Само вземайки под внимание тези кармични подос-
нови на развитието на основоположниците на болше-
визма, може да се разбере по-дълбокия смисъл на ду-
мите на Рудолф Щайнер за това, че „в тях може да се 
видят най-големите, най-интензивните врагове на истинското 
духовно развитие на човечеството”610  

Всичко казано можем да обобщим в следната схема. 
 

 
 
Да се върнем на окултноисторическата ситуация на 

Изток в Европа в началото на ХХ столетие. Виждаме, 
че тя е точно отражение – макар и в по-скромни маща-
би – на подобна ситуация в Европа от средата на VІІ 
столетие сл.Хр. В Русия, само че със „закъснение” от 
дванайсет и половина века, отново имаме работа с про-
никването във вакуума между двата основни слоя на 
населението (представящи импулса на Сетивната душа 
и импулса на Разсъдъчната душа или Душата на чувст-
вото) на крайно ариманизираната Съзнателна душа, 
имаща за цел напълно да разруши в народа „духа на 
Граала” като негово главно душевно-духовно достояние 
и по този начин да възпрепятства не само руския народ, 
но и цялото човечество, да осъществи в бъдеще прехо-
да от Петата културна епоха в Шестата – прехода от 
Съзнателната душа към Духа-Себе, а чрез него и към 
следващите, още по-духовни членове на човешкото 
същество. 

Вземайки под внимание, че Шестата културна епоха 
е портата в Седмата и всички следващи, може да конс-
татираме пълната окултна идентичност на главните 
стремежи на болшевиките в ХХ столетие и учениците 
на Академията на Гондишапур в VІІ столетие, макар ме-
тодите за достигане на тези цели да са били подложе-
ни през изтеклото време на съответни промени. Тяхна-
та идентичност става особено очевидна, ако си при-
помним, че географски Гондишапур се е намирал в 
онази област, където са се проявили късните отзвуци на 
основаната от Заратустра в ІV предхристиянско хиля-
долетие Втора следатлантска култура. А според данни-
те на съвременната Наука за Духа, бъдещата Шеста, 
„Славянска”, епоха ще бъде духовно възраждане, но в 
напълно преобразена форма, на Втората, Древнопер-
сийската611. Поради това едно от най-важните направ-

                                                                                  
следния начин: „Никога ленинизмът не би могъл да завладее Изтока [на Европа], 
ако на Запад не обучаваха на материалистичната наука, която често даже не считаше 
себе си за материалистична. Понеже онова, което правят на Изток [болшевиките] е 
пряка рожба на материалистичната наука. И това подхвърлено дете се е появило 
благодарение на Карл Маркс” (GA183, 17.VІІІ.1918). 
 
610 GA181, 9.VІІ.1918. 
 
611 Виж GA15, Глава ІІІ. 

ления на обучението в Академията на Гондишапур се е 
състояло в развитието, по израза на Рудолф Щайнер, 
„на не навреме родения” и следователно, демонизиран 
„импулс на Заратустра”612, което е трябвало да възпрепят-
ства в бъдеще, вече в Шестата културна епоха, възраж-
дането на истинския, т.е. напълно пронизания от сили-
те, произтекли от Мистерията на Голгота, импулс на 
Заратустра. 

В древността, във Втората следатлантска епоха, За-
ратустра е бил първият, който е посочил на човечество-
то огромното значение на външния, материален свят 
като поле за неговата Земна дейност, а също дълбокия 
смисъл на пребиваването на човека във физическото 
тяло. Под ръководството на Заратустра и жреците на 
основаните от него Мистерии човекът за пръв път е 
осъзнал, как в самия него висшите духовно-душевни 
членове на неговото същество въздействат на низшите 
чак до физическото тяло, и как в неговата собствена 
физическа обвивка, която е била за него в онова време 
все още в много отношения част от външния свят, пос-
тоянно се срещат и се борят помежду си различни ду-
ховни Същества – добри и зли, слуги на светлия Ор-
музд и на мрачния Ариман. А в Академията на Гондиша-
пур това първо и най-древно възприемане от човечест-
вото на света на материята като поле за неговата Земна 
дейност и за служене на светлите сили на Ормузд е 
било превърнато в импулси на бъдещия материализъм 
и атеизъм на Новото време, зачитащ реалността единс-
твено само на материалното начало, с други думи – 
единствено само мрачното царство на Ариман, завина-
ги победило царството на Ормузд. 

По такъв начин светлата религия на Ормузд е била 
превърната в Гондишапур в мрачна „религия на Ари-
ман”613, а произлизащото по-рано от единния сърдечен 
център и обхващащо едновременно и Духа и материята 
древноперсийско ясновиждане с последователно „уга-
сяване” е било разединено, разчленено на две все пове-
че поляризиращи се крайности: студена, мъртва инте-
лектуалност на главата и пълно освобождаване на жи-
вотинските страсти на човека, издигащи се от долната, 
волева част на неговото физическо тяло (в горната част 
на физическото тяло на човека преобладава мисленето, 
в средната – чувството, в долната – волята. Бел. пр.). 
„Той [звярът 666] е привлякъл на помощ призрачното естестве-
нонаучно разбиране на света и с това е породил еманципиране-
то на човешките инстинкти”614. Ето защо всички болшеви-
ки от самото начало са били абсолютно убедени мате-
риалисти и отявлени атеисти, „отрицатели на Бога” – хо-
ра, съчетаващи в себе си високата интелектуалност със 

                                                 
612 GA182, 16.Х.1918. 
 
613 За окултните подоснови на събранията на материалистите Ру-
долф Щайнер е казвал: „Това е гротескна, но много сериозна истина, която 
познаваме, посещавайки някъде събрание на материалистите. С каква цел, в дейст-
вителност, се свиква такова събрание?... То се свиква, за да се молят на дявола, за 
да привличат в залите Ариман” (GA146, 5.VІ.1913). Тези думи се отнасят преди 
всичко към всички партийни събрания на болшевиките, имащи под-
чертано псевдоритуален характер; за провеждането на тези събрания 
в много градове на Източна Европа са били построени здания с ог-
ромни „зали”, за да може по-ефективно „да се привлича” в тях Ариман. 
 
614 GA184, 11.Х.1918. 
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силите на животното, и напълно аморална воля при 
пълно унищожаване на средната, сърдечната област, 
единствено посредством която в наше време може в 
човека да прониква Импулсът на Христос615. 

В Академията на Гондишапур такова пълно унищожа-
ване на средната област се е постигало със специални 
многогодишни окултни упражнения и магични церемо-
нии, пораждащи впоследствие изкуствено срастване на 
Съзнателната душа с низшите свръхсетивни сили на 
физическото тяло на човека616. В резултат Съзнателната 
душа, действайки единствено чрез низшите сили на 
физическата обвивка на човека, от една страна, е полу-
чавала възможност да развие в себе си изключителни, 
почти свръхчовешки способности на чисто мозъчното, 
механично и напълно абстрактно мислене, а от друга 
страна – сама е породила във физическото тяло рязко 
усилване на низшата животинска воля, водеща до абсо-
лютна всепозволеност, до пълно освобождаване от вся-
какви морални норми и каквито и да било нравствени 
ограничения. 

Преминавайки такова обучение, човешкото същество 
в следващото въплъщение е ставало носител на онази 
особена форма на зло на Земята, която пророчески е 
посочил Ф. Достоевски в „Бесове” с примера на Нико-
лай Ставрогин, съчетаващ в своята душа силна, но не 
скривана и ясно изразена склонност към зла воля със 
студена и пресметлива „разумност”. А в „Братя Кара-
мазови” за подобни хора старецът Зосима казва: „Мис-
лят да се устроят справедливо, но, отхвърлили Христа, 
ще свършат с това, че ще залеят света с кръв...”. 

Всичките три елемента, образуващи вътрешната 
връзка между Академията на Гондишапур в VІІ в. и тече-
нието на болшевиките в ХХ в., представляват най-
                                                 
615 GA194, 28.ХІ.1919. 
 {Бел. пр.: „Нашата глава вече е завършена за 27 години; и ако всичко се разви-
ваше, както тя, то на 27 години човек би могъл да умира... Духовната част на остана-
лия човек изпраща своите сили на главата. Мъдростта на главата трябва да стане 
мъдрост на сърцето, тогава от материализма ще преминем към спиритуализма. 
Пронизаните със сърдечна топлина представи от такъв род, че главата на човека да е 
изображение на цялото звездно пространство, биха довели до съзерцание на начини-
те на връзка на човека с Вселената. Главата на човека изобщо нищо не може да знае 
за човека. Поради това, ако главата размишлява за това, как човешкото същество 
изживява себе си в социалните взаимовръзки, то тя трябва да прибави в социалния 
съвместен живот на хората само чуждото, и такъв е съвременният социализъм, 
какъвто той се показва във вид на социалдемократична теория. И най-много знание 
на главата е марксистката социалдемокрация... Социалните теории станаха мъдрост 
на главата. Това означава, че се опитват да обосноват социалните теории с помощта 
на инструмента, който най-малко от всичко е способен да даде знание за човешкото 
същество... Социализмът, марксисткият социализъм, не може да се опровергае с 
главата... а само с помощта на Науката за Духа, понеже Науката за Духа е преобразе-
ната от сърцето мъдрост на главата” (GA180, 12.І.1918)}. 
 
616 Това последното е било възможно само поради изначално същес-
твуващото родство между Съзнателната душа и физическото тяло 
(виж GA121, 7 и 9.VІ.1910). 
 {Бел. пр.: „Практиката в марксистката теория означава използване не на глава-
та, а на останалото тяло, носителя на инстинктите” (GA201, 2.V.1920). 
 „Целият марксизъм е естествознание, станало социална наука, и поради това, в 
действителност, е абсолютно безплоден” (GA192, 15.VІ.1919). 
 „Какво е това марксизъм? Това е теория, изразяваща в понятия такъв образ на 
действителността... където всички хора могат да живеят съвместно, заедно в социал-
но отношение. На Изток (в Европа. Бел. пр.) се подготвя такава духовност, за 
която ще бъде пълна безсмислица да се изплита, да се измисля нещо подобно на 
общозначима теория за съвместния живот на хората; за мирогледа на Изтока това ще 
бъде най-пълна, най-голяма безсмислица. Защото ще кажат: не може да се фиксира 
това, как хората трябва да живеят съвместно; това трябва да каже сам всеки отделен 
човек... това трябва да се развие в съвместния живот на хората” (GA176, 
24.VІІ.1917)}. 

голямата от изобщо мислимите противоположности на 
всички основни принципи на Шестата културна епоха. 
В последната вместо материализъм постепенно ще се 
развие ново, напълно съзнателно ясновидско изживява-
не на духовните сили в природата и в човешкото съ-
щество включително до самата „мъртва” материя; мяс-
тото на войнстващия материализъм ще заеме свръхсе-
тивното възприемане на постоянното присъствие и 
действие на силите на живия Христос в аурата на Земя-
та; вместо сливането на интелектуализма с аморалната 
животинска воля двете сили при помощта на духовната 
дейност на сърцето като нов орган на познанието ще 
се преобразуват и ще влязът във висше, хармонично 
взаимодействие617. Последното ще стане тогава на ос-
новата на реално изживяваната тричленност както на 
човешкото същество, така и на социалния организъм, в 
резултат на което в човечеството ще се развие истинско 
братство – централният социален импулс на Шестата 
културна епоха618. 

Именно поради тази причина Рудолф Щайнер отново 
и отново е подчертавал, че болшевизмът е изначално и 
абсолютно чужд на истинското предназначение на рус-
кия народ: „Още никога не са се сблъсквали един с друг по-
големи противоположности, отколкото душата на Европейския 
Изток и противоположните на самата същност на човека троц-
кизъм и ленинизъм”619. И в друга лекция: „Много хора вяр-
ват, че този ленинизъм и троцкизъм има нещо общо с онова, 
което в бъдеще ще възникна на Изток в Европа. Абсолютно 
нищо общо нямат те с онова, което трябва да възникне там... Те 
са чисто разрушителни сили, а онова, което трябва да възникне 
на Изток в Европа, ще се развие там въпреки тези разрушител-
ни сили”620. 

 
Към казаното за окултните подоснови на болшевиз-

ма е необходимо да се добави следното. В цяла пореди-
ца лекции, особено през октомври 1917 г., Рудолф 
Щайнер е говорил за мощната битка, разиграла се меж-
ду 1841 и 1879 г. в Духовния свят, намиращ се най-
близо до Земния, в резултат от победата в която едно 
висше Йерархично Същество, обозначено в християнс-
ката духовна традиция като Архангел Михаил, успява 
да изгони от висшите духовни сфери в обитаваната от 
Земното човечество област цели пълчища ариманични 
Духове, наричани също „Духове на Мрака”621.  

Следователно, започвайки от 1879 г., последните са 
действали вътре в самата Земна област на духовното 
развитие на човечеството, така да се каже, сред хората. 
До този момент, т.е. от началото на 40-те до края на 70-
те години на ХІХ в., почти навсякъде в Средна и За-
падна Европа е бил наблюдаван небивал разцвет на 

                                                 
617 За сърцето като висш орган на познанието виж GA119, 29, 30 и 
31.ІІІ.1910, а също GA26. 
 
618 За братството като един от трите основни елемента на Шестата 
културна епоха виж GA159/160, 15.VІ.1915, а също Приложение ІІ. 
 
619 GA182, 30.ІV.1918. 
 
620 GA199, 7.VІІІ.1920. Виж също GA180, 13.І.1918; GA186, 
30.ХІ.1918. 
 
621 Виж GA177. 
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свързаното само с дейността на физическия мозък абст-
рактно материалистично мислене, окултните подоснови 
на което Рудолф Щайнер е посочвал със следните думи: 
„Възникналото [тогава] в човешките души е било само отраже-
ние на онова, към което с постоянна надежда за победа през 40-
те, 50-те, 60-те, 70-те години [на ХІХ век] са се стремили в 
духовните области някои Духове на Мрака”622. Предимно 
през споменатите години на ХІХ столетие основно се е 
паднало възникването и формирането в Европа на мар-
ксисткото учение. Сега става по-разбираемо отраже-
ние на какви свръхсетивни събития е било то. А болше-
визмът е възникнал и се е формирал след 1879 г.623, 
завършвайки своето развитие с държавния преврат през 
октомври 1917 г., станал в момент, когато започналата 
в 1841 г. битка на Михаил с „Духовете на Мрака” във 
висшите светове по закона на „духовното отражение”624 в 
известна степен се е върнала в своята изходна точка: 

 

 
 
Това означава, че ако властта на Михаил върху про-

тиводействащите Духове в началото на свръхсетивната 
битка (1840–1841 г.) е била най-слаба, а в края (1879 г.) 
– най-силна, то в процеса на нейното ретроспективно (в 
обратен ред) отражение, но вече непосредствено в Зем-
ните събития, 1917 г. е станала годината, когато въз-
действието на силите на Михаил върху Земните изпъл-
нения пак е било минимално, а на свалените на Земята 
„Духове на Мрака” – максимално. С други думи, „борбата 
на Архангел Михаил с противодействащите сили в определен 
смисъл се е върнала в своята изходна точка”625. Така е фор-
мулирал Рудолф Щайнер същността на тази космично-
телурична626 констелация на 1917 г. 

Именно в този особен период, когато „Духовете на 
Мрака” максимално са въздействали върху всички Зем-
ни събития, е започнала болшевишката революция. 
Когато след абдикирането от престола на Николай ІІ на 
власт е дошло буржоазното Временно правителство, 

                                                 
622 GA177, 27.Х.1917. 
 
623 Рудолф Щайнер е говорил за това, „че ариманичните власти, започвайки 
от 1879 г., са били принудени да се спуснат от Духовния свят в царството на хората, 
където те са пронизали човешката интелектуалност, човешкото мислене, усещания и 
възгледи”. А тъкмо хората, у които „мислене, усещане и възгледи” са се 
оказали в най-голяма степен пронизани с тези ариманични сили, са 
били болшевиките, станали по такъв начин човешките оръдия на 
свалените от Михаил „Духове на Мрака” (виж GA177, 20.ХІ.1917). 
 
624 За закона на „духовното отражение” на историческите и окултните 
събития Рудолф Щайнер подробно говори в GA174а, 17.ІІ.1917. 
 
625 GA174а, 17.ІІ.1917. Този закон е обусловен от съществуването 
наред със Земната еволюция, вървяща от миналото в бъдещето, още и 
на друга, окултно-астрална еволюция, протичаща на Духовния план в 
обратна посока – от бъдещето към миналото (виж за нея GA262, 
„Ръкописи от Бар”, І). 
 
626 Бел. пр.: Tellus (лат.)=Земя, т.е. Земен. 

болшевиките за пръв път открито са излезли на поли-
тическата арена, формирайки през март 1917 г. свое 
собствено, второ правителство, което през април вече е 
възглавил спешно пристигналият от чужбина Ленин. В 
страната е започнал кратък период на така наричаното 
двувластие (1/2 март – 5 юли 1917 г.), завършил с вре-
менно поражение на болшевиките. После е последвало 
прегрупиране на техните сили и вече през ноември (по 
стар стил октомври) на същата година те в резултат на 
военен преврат са съборили Временното правителство, 
завземайки цялата власт в страната. 

Само разкривайки окултните подоснови на болше-
визма, както това беше направено в настоящата глава, 
можем действително да разберем целия смисъл на ду-
мите на Рудолф Щайнер, характеризиращи събитията 
от м. март (по стар стил февруари) 1917 г. в Русия. По-
сочвайки отначало езотеричната връзка на тази година 
с началото на битката на Михаил с Дракона в най-
близкия до Земята Духовен свят, той е продължил така: 
„През март 1917 г... е станало нещо толкова мощно по своите 
последствия, което ще повлече след себе си такива важни съ-
бития, каквито днешното човечество даже и не сънува; това 
изглежда почти гротескно – колко недостатъчно хората разби-
рат необходимостта днес да се преразгледат почти всички 
съждения, да се преосмисли почти всичко, в което те са вярва-
ли до 1914 г.”627. 

 
В заключение на този кратък екскурс в симптомати-

ката на историята на Русия на ХХ столетие е необхо-
димо, вече за трети път, да зададем този централен 
въпрос, който вече два пъти беше задаван в главите, 
посветени на симптоматологията на възникване на 
Московската държава и Руската империя. Какви са 
били последствията за самия руски народ от предприе-
тия в началото на ХХ в. опит да се „отрови” неговата 
Сетивна душа и живеещият в нея „дух на Граала” с ари-
манизирана Съзнателна душа? В каква степен е успял 
или не е успял да бъде осъществен в ХХ в. на терито-
рията на Източна Европа импулсът, който със своите 
окултноисторически корени води началото си от 
дейността на предноазиатската Академия на Гондишапур 
от VІІ в.? Или, с други думи, в каква степен руският 
народ е успял да противостои на третото голямо из-
кушение в неговата история, изкушението на аримани-
зираната Съзнателна душа? Отговорът на този въпрос 
при разглеждането му от духовнонаучна позиция пора-
зява със своята неочакваност. Отначало той ни се стру-
ва даже някакво духовноисторическо чудо. При все 
това напълно го потвърждава целият характер на външ-
ния и вътрешния живот на Русия от есента на 1917 г. до 
наши дни. Същността на отговора се състои в следното: 
Въпреки всички мероприятия, проведени от болшеви-
ките на Изток в Европа след идването им на власт, те 

                                                 
627 GA174а, 17.ІІ.1917. А през октомври Рудолф Щайнер е говорил: 
„Решаваща година на ХІХ столетие е била 1841, нейно огледално отражение е 1917 
година. И няма да се удивляват на онова, което сега става, ако разберат, че усилията, 
предприети от ариманичните сонми през 1841 г. горе, в Духовния свят, когато Драко-
нът е влязъл в битка с Михаил, са се отразили [на Земята] точно в 1917 година” 
(GA177, 14.Х.1917). С други думи, насоченото против Михаил действие 
на демоничните сили се е изразило на Земята в болшевишкия преврат 
от 1917 година. 
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така и не са успели да „отровят” народа с ариманизирана 
Съзнателна душа в такава степен, в каквато това е било 
необходимо за достигане на техните цели. А всички 
техни опити в това направление са довели само до това, 
че вместо на ариманизираната Съзнателна душа сега 
вече в целия народ, а не само, както по-рано, в негови-
те висши, образовани слоеве, е започнало бурно и 
стремително развитие на Разсъдъчната душа или 
Душата на чувството. 

Това внезапно и стремително разкриване в най-
широките слоеве на населението на силите на Разсъ-
дъчната душа или Душата на чувството не е било 
нищо друго, освен защитна реакция, своеобразен висш 
спиритуален инстинкт, насочен към съхраняване на 
собствената дълбока духовна същност, против проник-
ването в нея на разлагащите и носещи смърт импулси 
на ариманизираната Съзнателна душа. Внезапно про-
будилата се Разсъдъчна душа или Душа на чувството в 
най-кратък срок е построила своеобразна разделяща, 
преградна стена, образувала е защитна обвивка около 
Сетивната душа на народа заедно с нейния главен цен-
тър – „духа на Граала”, от проникването в нея на арима-
ничната отрова. Двата процеса оттогава са се развивали 
паралелно. Колкото по-активно са били предприемани 
опити да бъде пронизан целият народ с ариманизирана 
Съзнателна душа, толкова по-активно – като реакция на 
това – се е развивала в него Разсъдъчната душа или 
Душата на чувството, постепенно, според нарастването 
на налягането отвън, въвличайки в руслото на своето 
развитие все по-широки слоеве на населението. 

Един от външните симптоми на това положение на 
нещата се е проявил в това, че дошлото от Запада марк-
систко учение (краен продукт на ариманизираната Съз-
нателна душа), както това вече беше забелязано от мно-
го хора, в руския народ бързо е приело очевиден, ясно 
изразен псевдорелигиозен и абсолютно догматичен 
характер, свойствен на основното настроение именно 
на Разсъдъчната душа или Душата на чувството, а не на 
Съзнателната душа. В този смисъл Русия се е оказала в 
съвсем специфично, може да се каже, „междинно” със-
тояние: изначалната, още наивна религиозна вяра, ко-
реняща се в Сетивната душа, е започнала бързо да из-
чезва, а Съзнателната душа в онова нейно положител-
но качество, в каквото тя сега се развива в Западна и 
Средна Европа, още не се е формирала. 

Това положение в своите основни черти се запазва в 
Русия и до днес. И в наше време в нейните широки 
народни кръгове ясно доминира Разсъдъчната душа или 
Душата на чувството, както по-рано препятствайки 
проникването на импулсите на ариманизираната Съзна-
телна душа, в онези дълбини на вътрешния душевен 
живот на народа628, където, според висшето предначер-
тание на насочващите цялото човешко развитие духов-
ни власти, в името на бъдещото развитие трябва да 
действа единствено само „духът на Граала”. 

В потвърждение на казаното може да се приведат 
множество конкретни примери от днешния руски жи-

                                                 
628 Под думата „народ” тук се подразбират жителите на Изтока на 
Европа, които не принадлежат нито към „управляващия елит”, нито 
към кръговете на така наричаните „интелектуалци” (понятие, сега 
само отчасти съвпадащо с понятието „интелигенция”). 

вот. Обаче това излиза извън рамките, с които неиз-
бежно трябва да се ограничава настоящият труд. И 
проницателният читател, поглеждайки от симптомато-
логична гледна точка на много процеси, възникващи на 
Изток в Европа именно днес, ще може да ги разбере 
много по-дълбоко, ако вземе под внимание, че и до 
днес основна вътрешна движеща сила за мнозинството 
живеещи там хора все още остава Разсъдъчната душа 
или Душата на чувството. Казаното, обаче, не трябва да 
се разбира така, сякаш възникването на описаната „за-
щитна обвивка” изобщо премахва всяка опасност за по-
нататъшното развитие на източноевропейските народи. 
Работата стои, разбира се, съвсем не така. За изтеклите 
повече от седемдесет години629 тази „обвивка” вече 
доста силно е пострадала от натиска на ариманичните 
импулси, постоянно произлизащи от демонизираната 
Съзнателна душа. Поради това в съвременна Русия, 
както никога преди, е актуален въпросът за истинска-
та, т.е. действително одухотворената Съзнателна ду-
ша, способна да създаде противовес не само на нейния 
ариманичен призрак в болшевишката идеология, но 
също и на онзи натиск на „американизма”, който сега 
изживява нашата страна, чийто окултни подоснови ще 
бъдат разгледани по-нататък в тази книга. 

По-горе беше посочен вътрешният, езотеричен сми-
съл на основните образи на легендата за Светия Граал, 
изразяващи същността на трите основни душевни 
принципа на човека в тяхното отношение към Импулса 
на Христос и към застрашаващите тяхното развитие 
опасности. Във връзка с това бяха цитирани думите на 
Рудолф Щайнер за това, че в съвременната, Пета сле-
датлантска културна епоха, епохата на Съзнателната 
душа, именно в Разсъдъчната душа или Душата на чув-
ството се разиграват всичките онези битки за християн-
ското бъдеще на човечеството, които в сказанието за 
Светата Чаша са описани като непримирима борба 
между двата основни полюса на Земното развитие, 
представени в образите на двата замъка: Монсалват и 
Кастелмарвейл. 

Изразявайки се още по-конкретно, може да кажем: 
Черният магьосник Клингзор, носител на ариманизира-
на Съзнателна душа, нанася рана на Амфортас, висшия 
представител на Разсъдъчната душа или Душата на 
чувството. В това стълкновение низшият принцип е 
поразен от висшия. Наистина, Амфортас не умира, но 
оттогава той носи на своето тяло дълбока кървяща рана 
като външен израз на вътрешната болест, поразила 
отсега неговата Разсъдъчна душа или Душа на чувство-
то. Със силите единствено на тази последната и даже 
със силите на Сетивната душа тази рана не може да се 
излекува. Нещо повече, тя пречи на Амфортас630 да 
извърши онова единственото, което може да поддържа 
живота в неговия баща Титурел, висш представител на 
Сетивната душа, родоначалник на целия род пазители 
на Граала, някога получил Святата Чаша (подобно на 
това, както източнославянските народи – „духа на Граа-
                                                 
629 Бел. пр.: От 1917 г. до първото издание на настоящата книга – 
1989 г., а към днешно време – повече от деветдесет години. 
 
630 Според Албрехт фон Шарфенберг и Рихард Вагнер, Амфортас е 
син на Титурел, а според Волфрам фон Ешенбах е негов внук, син на 
Фримуртел. 
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ла”) от висшите светове, непосредствено от божестве-
но-духовните Същества (от Ангелите). С други думи, в 
кръга на рицарите на Граала възниква все по-голяма 
опасност от загуба на всякаква връзка с изначалния 
спиритуален импулс, с изворите на всяко духовно отк-
ровение. Поради това все по-нужна става окултноисто-
рическата необходимост от излекуване на Амфортас и 
спасяване на Титурел. Пълното изцеление на Разсъдъч-
ната душа или Душата на чувството и чрез това и спа-
сяването на изначалните сили на Сетивната душа обаче 
са възможни само посредством по-висш, стоящ над тях 
душевен принцип – на Съзнателната душа. Това пос-
ледното, според легендата за Граала, е в състояние да 
извърши само Парсифал. Единствено само той може 
духовно да победи силите на Клингзор и силите на 
демонизираната Съзнателна душа, противопоставяйки 
й своята собствена Съзнателна душа, изцяло пронизана 
и преобразена от сияещата субстанция на Граала, и по 
такъв начин – да донесе изцеление на Амфортас и спа-
сение на Титурел. В резултат изначалните сили на Се-
тивната душа, още непосредствено свързани с Духов-
ния свят, ще могат посредством излекуваната Разсъ-
дъчна душа или Душа на чувството постепенно да се 
издигнат в областта на Съзнателната душа, откривайки 
пред човека възможността за напълно ново, напълно 
съзнателно отношение към висшите светове. 

А що се отнася до Източна Европа, то да се излекува 
в бъдеще – което, обаче, трябва да започне вече в наше 
време – нейната Разсъдъчна душа или Душа на чувст-
вото, за да спомага за издигане на най-добрите сили на 
Сетивната душа (на „духа на Граала”) в Съзнателната 
душа, в наше време може само изцяло основаващото се 
на силите на последната и произлизащото от нея съв-
ременно Християнско-Розенкройцерско Посвещение, 
действащо в човечеството като „нов принцип на цивилиза-
цията”631 и същевременно като път към единствено от-
говарящата на основните изисквания на нашето време 
„наука за Граала”632. Само по този път ще може ясното, 

                                                 
631 Виж GA233, 13.І.1924. 
 
632 GA13, Глава „Настояще и бъдеще в развитието на света и чове-
чеството”. 
 {Бел. пр.: «Всяко от нашите прераждания на Земята ни дава ново поле за учене 
и опитност... Ако занемарим нещо, което трябва да научим или да бъде преживяно 
през един период на нашата Земна еволюция... ние няма да бъдем в състояние през 
следващия период правилно да използваме нашите енергии и способности... При 
всяко следващо въплъщение душата развива нови способности... Нашите души... 
каквито те бяха по време на Древноиндийската цивилизация, не притежаваха този вид 
знание, което имаме днес. Тогава човеците нямаха толкова ясно разграничено 
съзнание за себе си, нямаха ясно определено Аз-съзнание. Те вече бяха разбрали, че 
са Азове, Азът вече съществуваше като енергия в човешкото същество, но знанието 
за Аза е нещо различно от енергията на Аза, от неговата ефективност. Човеците все 
още нямаха такъв интимен вътрешен живот, какъвто имат сега. Вместо това те 
притежаваха напълно други качества, например това, което често наричаме древно 
мъгляво ясновидство. Тогава човешката душа през деня (при будност. Бел. пр.) 
фактически не усещаше себе си индивидуален Аз, както усеща днес. Вместо това 
човекът усещаше себе си като член на своето племе, на своя народ... Този човек 
живееше през деня без ясно да осъзнава, че е човешко същество. Обаче, когато 
заспиваше, съзнанието му не беше напълно затъмнено, както днес, а вместо това 
душата беше в състояние да възприема духовни факти... така че той знаеше, че 
съществува Духовен свят. За човеците Духовният свят беше реалност не чрез някаква 
логика, нито се нуждаеше от доказателства, защото всяка нощ те се намираха вътре в 
него, макар с мъгливо и съноподобно съзнание... В такива състояния човекът... не 
знаеше нищо за себе си... не беше в състояние да каже “Аз съм човек”, но ясно 
знаеше: “Аз съм член на един Духовен свят, в който съм в състояние да възприемам; 
аз зная, че има Духовен свят”... 

                                                                                  
Ако бяхме останали на степента на това древно съноподобно ясновидство, ние 
нямаше да можем да придобием индивидуалното Аз-съзнание, което имаме днес, 
никога не бихме могли да знаем, че сме човешки същества. Необходимо беше да 
загубим това осъзнаване на Духовния свят, за да го заменим с Аз-съзнание. В бъдеще 
ние ще имаме едновременно и двете... Всички ние отново ще придобием пълно 
ясновидство, което днес е възможно само за онзи, който премине пътя на 
Посвещение. В бъдеще всеки човек ще бъде в състояние отново да вижда в Духовния 
свят и едновременно да усеща себе си човешко същество, един Аз. 
Душата преминаваше през въплъщения... Отначало тя беше ясновиждаща; 
постепенно осъзнаването на Аза ставаше все по-ясно и с него дойде възможността за 
формиране на собствени преценки. Докато човекът все още виждаше в Духовния свят 
и не се усещаше Аз, не беше възможно той да си формира преценки, да съчетава 
мисли. Способността да се формират преценки възникна постепенно, но в замяна на 
старото ясновидство, което намаляваше с всяко следващо въплъщение. Човек все по-
рядко пребиваваше в състоянията, при които можеше да вижда в Духовния свят. 
Вместо това той се приспособяваше към физическата област, култивираше логично 
мислене и усещаше себе си Аз... но неговата връзка с Духовния свят ставаше все по-
слаба... В далечното минало човекът беше един вид духовно същество, той пряко се 
свързваше с други духовни Същества, беше техен другар, усещаше, че принадлежи 
към други духовни Същества, към които днес вече не може да се обръща чрез 
нормалните си сетива... Той живееше в Духовните светове и общуваше с тези 
Същества... Това нормално вече не може да става... Съвременният човек не може да 
вижда в Духовните светове със своето обикновено съзнание... той така да се каже е 
изхвърлен от своя дом, от Духовния свят... Днес ние можем да се научим да говорим и 
да мислим само, ако растем сред хора, защото тези способности могат да бъдат 
придобити само сред човешки същества... Начинът по който всяко същество се 
развива зависи отчасти от вида същества, сред които то живее и узрява... Когато 
живееше сред Богове, душата се развиваше по-различно, човешкото същество имаше 
у себе си други импулси. Човек развива един вид импулси сред хора и друг вид, 
когато живее с Богове... В онези времена... той получаваше енергии и импулси в 
душата, които бяха божествено-духовни в напълно различен смисъл от енергиите 
днес... Душата се усещаше част от висшия свят, воля говореше от нея, която воля 
също беше извличана от Божествено-духовния свят. Това беше вдъхновена воля, 
защото душата живееше сред Богове. Този период, когато човекът все още беше 
свързан с божествено-духовните Същества, в древната мъдрост се нарича Златна 
епоха или Крита Юга. По-голямата част на този период трябва да търсим във 
времето, предхождащо Атлантската катастрофа. 
В следващия период човеците вече не усещаха своята връзка с Духовния свят с 
такава сила, както през Крита Юга... Те усещаха, че импулсите им все по-малко се 
определят от общуването с Боговете... а виждането става все по-мъгляво. Обаче 
запазиха спомена че са живели с Духове и Богове. Това беше особено ясно изразено 
при Древноиндийската цивилизация... Душите вече не виждаха Боговете, но все още 
виждаха духовни реалности и по-низши духовни същества... Висшите духовни 
Същества все още бяха видими за малцина, но живото общение с Боговете беше 
замъглено дори и за тях. Волевите импулси от Божествено-духовния свят бяха вече 
престанали. Все още беше възможно да се погледнат духовните реалности в 
специални състояния на съзнанието... Най-важните реалности на Духовния свят, 
които преди бяха въпрос на опитност, вече станаха само знание за истината, което 
душата все още знаеше ясно, но то въздействаше само като знание... Човеците 
действително все още бяха в Духовния свят, но тяхната сигурност за него беше по-
малка отпреди. Това време е известно като Трета Юга или Сребърна епоха... 
Човешкото виждане все повече се откъсваше от Духовния свят и повече се 
приспособяваше към непосредствения външен свят на сетивата, и съответно хората 
все по-здраво се окопаваха в този свят. Този период, през който изникна вътрешното 
Аз-съзнание на човека, съзнанието, че той е човешко същество, е известен като 
Двапра Юга или Бронзова епоха. Макар че човешките същества вече нямаха 
възвишеното пряко знание за Духовния свят... нещо от Духовния свят беше 
останало... Това може да бъде сравнено със съвременния човек, който като стане 
стар задържа нещо от радостта на младостта... Душите бяха до известна степен 
запознати с онова, което води до Духовните светове.  
В следващия период даже това познанство с Духовните светове престана, портите 
към Духовния свят се затвориха... Човешкото виждане вече така се съсредоточи 
върху външния свят на сетивата и интелекта, който разработва сетивните 
впечатления, че човеците вече можеха само да размишляват за Духовния свят. Това 
е най-низшата степен, на която нещо може да бъде узнато за Духовния свят. От 
собствен опит човеците фактически вече можеха да знаят само за физическия 
сетивен свят. Ако желаеха да узнаят нещо за Духовния свят, те трябваше да го 
постигат чрез размисъл. Това е периодът, когато човешките същества станаха най-
слабодуховни и следователно най-привързани, най-вкоренени в сетивния свят. Това 
беше необходимо, за да може себесъзнанието постепенно да достигне върха на 
своята еволюция, тъй като само чрез здраво противопоставяне на външния свят 
човек може да се научи да различава себе си от света и да се почувства 
индивидуално същество. Този последен период се нарича Кали Юга или Тъмен Век, 
който... започна в 3101 г. пр.Хр... От Кали Юга ние спечелихме възможността да се 
установим здраво в нашето Аз-съзнание. По-рано това не беше възможно, защото 
човекът първо трябваше да абсорбира Аза в себе си... Нещо съществено стана по 
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времето, когато портите към Духовния свят бяха плътно затворени. Това беше 
времето, през което работи Йоан Кръстител, както и Христос... През изминалите 3100 
години от Кали Юга... хората бяха преминали няколко прераждания... съзнанието за 
Аза вече се беше стабилно установило, споменът за Духовния свят беше заличен и 
ако човеците искаха да не загубят всяка връзка с Духовния свят, те трябваше да се 
научат да преживяват духовното вътре в своя Аз. Те трябваше да развият Аза така, 
че той, вътре в своето същество, поне да бъде сигурен, че има Духовен свят, че 
човекът принадлежи на този Духовен свят и че има също и висши духовни Същества. 
Азът трябваше да направи себе си способен вътрешно да почувства, да вярва в 
Духовния свят... Йоан Кръстител обяви това на човечеството, като казваше: 
“Царството Божие дойде”, т.е. приближи се е до Аза. Преди то можеше да бъде 
откривано вън от човека, а сега човек трябваше в самата сърцевина на своето 
същество, в самия Аз да обхване приближилото се царство небесно. Божественото 
Същество, Христос, трябваше да слезе във физическия сетивен свят точно в този 
Тъмен Век, защото човекът вече не беше в състояние да излезе от света на сетивата 
и да влезе в Духовния свят. Поради тази причина... Христос трябваше да слезе в 
плът, в Исус от Назарет, и като виждат живота и делата на Христос на физическата 
Земя, човеците във физически тела да могат да придобият връзка с царството 
небесно, с Духовния свят. Христос ходеше по Земята в средата на Кали Юга, когато 
човеците, които разбираха своето време, не живееха по тъп, неосветен начин и 
можеха да си кажат: “Необходимо е Бог да слезе сред човешките същества, за да 
може връзката с Духовния свят, която е загубена, да бъде отново възстановена”. Ако 
тогава нямаше човеци, способни да разберат това, да установят дейна душевна 
връзка с Христос, всяка човешка връзка с Духовния свят постепенно щеше да бъде 
загубена и човеците нямаше да са приели в своите Азове връзката с царството 
небесно. Ако всички хора, живели в онова критично време, биха настоявали да 
останат в тъмнина, това забележително събитие можеше да премине незабелязано 
покрай тях. Тогава човешките души биха изсъхнали, запустели и изродени... И без 
Христос за известно време те биха продължили да се въплътяват, но не биха били в 
състояние да внедрят в своите Азове онова, което е необходимо, за да възстановят 
своята връзка с царството небесно... Тогава не всеки осъзнаваше, че беше станало 
изключително важно събитие, чиято божествена светлина, удряйки в свръхсетивния 
мрак, беше в състояние да преведе човеците през Кали Юга! На човечеството беше 
дадена възможност за по-нататъшна еволюция чрез факта, че имаше души, които 
разбираха онзи момент във времето и знаеха какво означава  това, че Христос ходи 
по Земята... 
Възможно ли е днес също да става нещо безкрайно важно и човешките същества да 
не го поемат в съзнанието си?... Наистина... нещо извънредно важно става сега... за 
което нашите съвременници нямат и понятие... което обаче е видимо само за 
духовното зрение. Изключително важно е, че ние живеем... в монументален преходен 
период... когато свърши Тъмният Век и започна нова епоха, през която човеците 
бавно и постепенно ще започнат да развиват нови способности и постепенно ще се 
променят... Кали Юга свърши през 1899 г. Сега трябва да се приспособим към новата 
епоха... Първите белези на тези нови душевни способности ще започнат да се 
проявяват сравнително бързо в малко на брой човешки души. Годините 1931, 1935 и 
1937 ще бъдат особено важни... Способности, които сега са твърде необикновени за 
хората, тогава ще започнат да се проявяват като естествени способности... Всичко ще 
се промени за човешките души, които пребивават на Земята, а също и за онези, които 
не са във физическо тяло... Душите започват да развиват нови способности, чрез 
които – това е целта на епохата – като че от самите себе си ще проявяват известни 
ясновидски сили, които през Кали Юга по необходимост бяха потопени в 
несъзнателното. Някои души ще имат изключителната опитност да притежават Аз-
съзнание и същевременно чувството, че живеят в друг свят, напълно различен от този 
на обикновеното им съзнание. Това ще изглежда мъгляво, неясно предусещане, 
сякаш някой роден сляп е бил опериран и зрението му е възстановено. Чрез 
езотерично обучение, тези ясновидски способности ще бъдат придобивани много по-
бързо... Лесно може да се случи през нашата епоха... хората да не могат да разберат 
това събитие, което е от най-голямо значение за човечеството... да не схванат, че 
такова нещо е фактически поглед в Духовния свят, макар все още мъглив и неясен... 
Ако материалистите... триумфират... и човечеството напълно не забележи, и не бъде 
в състояние да възприеме великото събитие, ще бъде голямо нещастие...  Но... 
събитието все пак ще стане. Събитието, за което говорим, е, че човешките същества 
могат да придобият нова способност – да виждат в етерната област... Отначало ще са 
само някои отделни човешки същества, постепенно последвани от други, като 
човечеството ще има 2500 г., през които да развие все повече тази способност... 
Пропускането на тази възможност ще бъде голямо нещастие и човечеството ще 
трябва да чака до по-късно време, за да навакса загубата... и да развие тази 
способност... Човеците сега виждат само човешкото физическо тяло; тогава ще са в 
състояние да виждат и етерното тяло... а също да преживяват съотношението на 
всички по-дълбоки събития в етерния свят. Човекът ще има картини и предчувствия 
за събития в Духовния свят и ще открива, че тези събития стават на физическия план 
след 3 или 4 дни... 
В човешките душевни способности ще настъпят промени, които ще доведат до етерно 
виждане. И Кой е свързан с този факт? Онова Същество, което ние наричаме 
Христос, Който в началото на нашата епоха се появи на Земята в плът. Той никога 
повече няма да дойде отново във физическо тяло (сравни: Деян. апостол. 1: 9-

будното съзнание на източноевропейския човек, произ-
лизащо от неговата пробудена Съзнателна душа, посте-
пенно да обхване изначално заложения в дълбините на 
неговата душевна същност „дух на Граала”, което тогава 
ще го поведе към съзнателно изживяване на Импулса 
на Христос в собствената душа, ще му осигури вътреш-
но да расте за среща с Неговото етерно Пришествие, а 
също ще даде вътрешните сили и по-нататък да се 
стреми към осъществяване на идеалите и целите на 
Шестата културна епоха. 
                                                                                  
11. Бел. пр.)... Обаче Христос ще се върне в етерна форма през периода, за който 
говорим... За възприемане на Христос е необходимо човешките същества да израснат 
нагоре, защото Христос каза истината: “Аз съм с вас винаги, до края на Земята” (Ев. 
Матей 28: 20). Той е тук, Той е в нашия Духовно-етерен свят... Христос ще се появи 
отново защото човеците ще се издигнат към Него чрез етерно зрение... Науката за 
Духа ще бъде подготовка на човеците за връщането на Христос, за да не преживеят 
нещастието да пренебрегнат това велико Събитие, а да бъдат достатъчно зрели да 
разберат величествения момент, който можем да опишем като Второ Пришествие на 
Христос. Човекът ще стане способен да вижда етерното тяло на Христос... ще 
израсне до света, в който за неговите новосъбудени способности Христос ще бъде 
видим. Тогава няма вече да е нужно да се доказва съществуването на Христос чрез 
документи... Второто Пришествие на Христос е най-великата мистерия на нашето 
време. Материалистичният мироглед обаче в известен смисъл ще узурпира това 
събитие... той днес узурпира всичко и ще стане така, че този вид ум няма да бъде в 
състояние да си представи, че душите на човеците трябва да напреднат до етерно 
зрение и с него до виждане на Христос в етерно тяло... той ще схване това събитие 
като второ слизане на Христос в плът... Ще има известен брой хора, които... ще 
обявят сред човеците, че са въплъщение на Христос... Антропософите ще трябва да 
бъдат така узрели за духовния живот, че да не объркат второто идване на Христос в 
духовно тяло, видимо за висше зрение, с нечие новопоявяване във физическо тяло... 
Задача на Науката за Духа е да помогне на човечеството да превъзмогне това 
изкушение, да помогне на онези, които чрез нея се научат да се издигат до разбиране 
на Духа и... сами да се изкачат в Духовния свят... В такъв смисъл трябва да говорим 
за второ идване на Христос... че ние самите издигаме себе си до Христос в Духовния 
свят чрез придобиване на етерно зрение. Христос винаги присъства, но Той е в 
Духовния свят; ние можем да Го достигнем, ако издигнем себе си до този свят. Цялото 
антропософско знание трябва да бъде използвано за да предпазим човечеството от 
пропускане... на това Събитие... за да възпитаваме човечеството да бъде зряло, за да 
култивира новите способности и да се свърже отново с Христос... Антропософията 
подготвя хората правилно да се свържат със своята епоха, с пълна яснота на 
разбирането и знанието да видят онова, което е фактически в нея и може да премине 
през човеците без да бъде оплодено... 
Много е важно да се разбере това Събитие на Христовото появяване, защото други 
събития ще следват след него... Всички онези, които предшестваха и предсказаха 
Христовото Събитие в Палестина... които подготвиха пътя за Него... Мойсей, Авраам 
и пророците... сега ще станат приемници на Христос... ще станат познаваеми под 
нова форма от тези, които ще преживеят новото Христово Събитие в етерния свят... 
Будният човек, който не проспи това най-велико Събитие, постепенно ще влезе в 
общение, ще се свърже с всички онези, които като патриарси предшестваха 
Христовото Събитие. Отново ще се появи великото войнство на онези, към които сме 
в състояние да се издигнем. Онзи, който провèде човешкото слизане във физическото 
поле, отново ще се появи след Христос и ще води човека нагоре, за да го свърже 
отново с Духовните светове... Някога човекът беше другар на духовните Същества, 
неговият Дух живееше в Духовния свят и беше син на Боговете... Човешкият Дух, 
който преди беше изпълнен с божествена духовност, потъна долу във физическия 
свят на сетивата. Той стана другар на интелекта, който е свързан с мозъка и го 
привързва към сетивния свят. Сега този Дух трябва да намери пътя, по който е 
слязъл, и, изкачвайки се отново, пак да стане син на Боговете. Синът човечески, 
какъвто той стана, би загинал тук долу, във физическия свят, ако не се възкачи отново 
като син на човека до божествените Същества, до светлината на Духовния свят... 
Волята трябва да бъде запалена от божествената мъдрост и най-силният импулс за 
това ще възникне когато за развилия естественото ясновидство, стане видима 
възвишената етерна фигура на Христос Исус... 
Чрез новото Христово Събитие отношението... и работата един с друг... между  
въплътените на физическото поле и намиращите се в Духовния свят човешки души 
ще стават все по-съзнателни... В резултат на новото Христово Събитие дори 
човешките същества между смърт и ново раждане ще имат нови опитности в 
Духовния свят. Обаче ако не са подготвили себе си за това на Земята, те няма да ги 
разберат. Същественото за всички сега въплътени души е... да подготвят себе си за 
тези знаменателни идващи събития, като възприемат антропософските истини... 
иначе ще трябва да чакат ново въплъщение, за да получат съответно учение тук, на 
Земята... Ние сме слезли тук долу, във физическия свят, за да придобием онова, 
което може да бъде придобито само тук... Семената трябва да бъдат посети тук, във 
физическия свят» (GA118, 25.І.1910)}. 



 
 

 

 

ЧАСТ ТРЕТА 

Глава 17 

Трите големи изкушения в руската история 

 

Централно събитие в Земната еволюция е тригодиш-
ният живот на космичното Същество Христос в човека 
Исус от Назарет, започнал в момента на Кръщаване в 
реката Йордан и завършил с Мистерията на Голгота. А 
един от най-важните елементи на този единствен по 
рода си, едновременно и космичен, и човешки живот се 
състои в присъщия му от самото начало характер на 
първообраз за безбройните събития на предшестващата 
и главно на по-нататъшната еволюция на човечеството. 
Рудолф Щайнер е отбелязвал тази съвършена изклю-

чителност на Земния живот на Христос Исус, сравня-
вайки го с отделния живот на обикновения човек. В 
обикновения човек висшият космичен първообраз се 
проявява в Земния свят само един път, в момента на 
раждането, когато във физическата конфигурация на 
мозъка се отпечатва констелацията на целия обкръжа-
ващ Земята Космос, онова, което популярната астроло-
гия обикновено нарича хороскоп на човека. Напротив, в 
продължение на тригодишния живот на Христос на 
Земята, онова, което у обикновения човек става само в 
момента на раждането, при Христос е ставало непрес-
танно, във всяко мигновение на Неговия Земен живот: 
„Христос постоянно се е намирал под влиянието на целия 
Космос”633. 
Ето защо в Палестинските Събития, в тригодишния 

живот на Христос на Земята, може да бъде намерен 
духовният първообраз, съдържащ ключа за по-
дълбокото разбиране на почти всяко значително явле-
ние в световната и човешката история. С други думи, 
всяко събитие от „поврата на времената”, бидейки такъв 
първообраз, е жив източник на духовни сили и импул-
си, реално действащи в цялата по-нататъшна история 
на човечеството. 
Разглеждали в предишните глави от симптоматоло-

гична гледна точка руската история, ние трябва сега за 
нейното по-дълбоко разбиране да се обърнем преди 
всичко към първообраза, отпечатан в световното разви-
тие вследствие на първото изживяване, през което е 
преминало на Земята Христовото Същество веднага 
след неговото потопяване в обвивките на Исус от Наза-
рет. Това първо изживяване на Бога на Земята е описа-
но в Евангелията като сцена на изкушение: „Веднага 
след това Духът Го отвежда в пустинята. И Той беше в пус-

                                                 
633 GA15, Глава ІІІ. 

тинята четирийсет дни изкушаван от Сатаната, и беше със 
зверовете, а ангелите му служеха”634. 
За по-нататъшното изложение е особено важно да 

вземем под внимание описанието на тройното изкуше-
ние в пустинята, дадено от Рудолф Щайнер в лекциите, 
посветени на Петото Евангелие, това „Всевечно Еван-
гелие”, което с нетленни писмена е написано в Хрони-
ката Акаша. Според Петото Евангелие, Рудолф Щайнер 
е описал тази сцена така, както той по-късно я е изобра-
зил в художествено-пластична форма в скулптурната 
група: отначало изкушението на Луцифер, после на 
Луцифер заедно с Ариман и, накрая, изкушение само на 
Ариман635. 
Този космичен първообраз на всяко Земно изкушение 

може също да послужи като важен ключ за разбирането 
на най-различни събития от световната история. Ще 
приведем само два примера: един от областта на чо-
вешката история в светлината на съвременната Наука 
на Духа, а другият – в областта на духовнонаучното 
учение за човека. В цяла поредица лекции от 1919 г. 
Рудолф Щайнер подробно е изложил, как върху цялото 
развитие на човечеството преди Палестинските Съби-
тия особено силно са влияели луциферичните Същест-
ва, несъмнена кулминация на което е било въплъщени-
ето на самия Луцифер в Китай в самото начало на тре-
тото хилядолетие пр.Хр. Това въплъщение в онова вре-
ме е оказало значително влияние върху цялата източна 
предхристиянска мъдрост. Напротив, в развитието на 
човечеството след Палестинските Събития все повече и 
повече се отразява противоположно влияние – влияни-
ето на ариманичните същества, кулминацията на които 
ще бъде въплъщението на самия Ариман в Северна 
Америка в самото начало на третото хилядолетие 
сл.Хр.636. 
Приблизително по средата между тези два момента 

на Земята са станали палестинските Събития, през вре-
                                                 
634 Ев. Марко 1: 12-13. 
 
635 Някои посочвания на този характер на изкушенията може да се 
намерят и в каноничните Евангелия. Там се говори за изкушението на 
Христос Исус от „дявола”, т.е. от Луцифер, и от „сатаната”, т.е. от Ари-
ман (Ев. Матей 4: 1-10; Ев. Лука 4: 2-8). А в Евангелието от Марко са 
споменати сатана и зверове; образът на зверовете тук може да се 
разбира като имагинация на поражданите от Луцифер в човешката 
душа егоистични страсти и въжделения (Ев. Марко 1: 13). 
 
636 Виж GA191, GA193, GA195. 
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ме на които луциферичните и ариманичните Същества 
са се обединили, за да окажат най-голяма съпротива на 
навлезлия в Земното развитие Импулс на Христос. По-
ради това в Петото Евангелие първото луциферично 
изкушение същевременно представя образа на преодо-
ляването на всички неправомерни духовни сили, дейст-
ващи в миналото духовноисторическо развитие на чо-
вечеството; второто – луциферично-ариманичното – се 
отнася за настоящото положение на човечеството, из-
кушавано всеки път при смяната на големи историчес-
ки периоди или хилядолетия, като правило, едновре-
менно от двамата супостати637; и, накрая, третото се 
отнася за бъдещото развитие на човечеството, неговата 
борба с Ариман за осъществяване на своето истинско 
предназначение на Земята. 
Друг аспект на тройното изкушение на Христос Исус 

в пустинята е отразилото се в това събитие действие на 
Луцифер и Ариман в трите обвивки на човека, обкръ-
жаващи в Земния живот неговото духовно ядро, него-
вия „аз”. Така луциферичните сили обхващат човека 
предимно посредством неговото астрално тяло, по-
раждайки в него егоизъм, гордост, преувеличено, твър-
де високо мнение за себе си, тщеславие, суета, т.е. над-
ценяване на своите вътрешни и външни възможности. 
Напротив, посредством свръхсетивните сили на физи-
ческото тяло и главно чрез постоянното присъствие в 
него на силите на разрушението и смъртта638, човешка-
та душа е обземана от Ариман, повелителят на тези 
сили в света и в човека. Той се стреми да изкуси човека 
със страх, склонява го към лъжа, а също към ненавист и 
безгранично властолюбие. 
Двамата супостати, действайки, така да се каже, „от-

горе” и „отдолу”, се срещат в човешкото етерно тяло. 
При това Луцифер усилва в него тенденциите към раз-
ширяване, издуване. Под негово влияние етерното тяло 
на човека сякаш иска да изскочи от физическото тяло, 
за да се съедини отново със своята космична родина, 
със сферата на Слънцето и звездите, от която то някога 
е било извадено от висшите сили и предадено в разпо-
реждане на постепенно слизащия за въплъщение човек 
като негова индивидуална етерна обвивка. 
Може също да се каже, че Луцифер всячески се опит-

ва да придаде на етерното тяло „звездната” закономер-
ност на астралното тяло, в резултат на което човекът 
престава да се интересува от Земните осъществявания, 
постепенно става равнодушен към всичко, което във 
външния свят непосредствено не засяга неговите собст-
вени вътрешни стремежи. 
Напротив, Ариман се стреми да придаде на човешко-

то етерно тяло противоположната закономерност, зако-
номерността на физическото тяло, с надежда някога в 
бъдеще да разпространи и върху него онези закони на 
смъртта и унищожението, с които той изначално уп-
равлява в материалния свят. 
Именно с тези три изкушения, породени от действие-

то на двамата супостати – Луцифер и Ариман – в трите 
обвивки на човека, се е срещнало космичното Христово 
                                                 
637 Виж GA286, езотеричен урок, 7.ІІІ.1914. 
 {Бел. пр.: Супостат (рус.)=противник, враг, неприятел}. 
 
638 Рудолф Щайнер характеризира тези сили като „огнище на разрушение 
в човека” (GA207, 23.ІХ.1921). 

Същество, съединило се с обвивките на Исус от Наза-
рет в резултат от Кръщението в река Йордан. Цялата 
сила на луциферичното действие в астралното тяло на 
човека, на луциферично-ариманичното – в етерното, на 
ариманичното – във физическото е изживял Христос в 
продължение на четирийсетте дни пребивание в пусти-
нята при последователно потопяване в пустинята в 
духовните подоснови на трите обвивки. Тази мисъл 
може да се изрази и по друг начин: в пустинята Хрис-
тос е преодолял изкушението на Луцифер, действащо в 
цялата предшестваща човешка история с нейната кул-
минация – въплъщението на Луцифер на Земята, след 
това – на съвместното действие на Луцифер и Ариман в 
настоящето и бъдещото изкушение на последния, което 
ще достигне своя връх в неговата бъдеща Земна инкар-
нация. 
Основните черти на трите изкушения в пустинята са 

описани и в двете канонични Евангелия – Евангелие от 
Матей и Евангелие от Лука – макар и в последовател-
ност, различна от тази в Петото Евангелие639. Нещо 
повече, потопявайки се в съдържанието на Евангелията 
и имайки на разположение данните на Науката за Духа, 
може само да се удивляваме, с какво дълбоко знание на 
окултните основи на случващото се са били съставени 
тези описания, точно изразяващи целия характер на 
астралното, етерното и физическото тяло на човека. 
Така, едното изкушение става „на високата планина”, т.е 
далеч от всичко Земно, непосредствено пред лицето на 
звездния (астралния) Космос, великата макрокосмична 
прародина на астралното тяло на всеки Земен човек. 
Другото изкушение става „на крилото на храма”. И в 
древноеврейското, и в християнското тайно учение 
храмът винаги е бил образ (имагинация) на физическо-
то тяло на човека. Например, апостол Павел, бивш 
юдейски Посветен, нарича физическото тяло на човека 
„храм” на живеещия в него Свети Дух640. Обаче в сцена-
та на изкушението двамата супостати срещат Христос 
не просто извън храма641, а на неговото крило642, т.е. в 
онова най-близко свръхсетивно обкръжение на физи-
ческото тяло, откъдето етерното тяло поддържа неговия 
живот. Точно към това етерно обкръжение на физичес-
кото тяло сочи, следователно, имагинацията на второто 
изкушение. 
Последното, третото изкушение става вече непос-

редствено в Земното, минералното царство на смъртта, 
където завършва целият път надолу: от върха на плани-

                                                 
639 Ако се приеме за основа последователността на изкушенията 
според Петото Евангелие: планината, крилото на храма, пустинята, то 
в Евангелието от Матей последователността е обратна: пустинята, 
крилото на храма, планината. Последното е свързано с това, че в 
астралната светлина всички образи се появяват в огледално отраже-
ние (виж GA10). 
 
640 І. Послан. към Коринтяните 3: 16-17; 6: 19. Също и самият Хрис-
тос нарича своето физическо тяло храм (Ев. Йоан 2: 19-21). 
 
641 Става дума за йерусалимския храм (Ев. Лука 4: 9), точно копие на 
знаменития храм, построен някога от цар Соломон на същото това 
място и разрушен от халдеите в 587 г. пр.Хр. Последният, обаче, 
според сведенията от Рудолф Щайнер (виж GA101, 28.ХІІ.1907), е 
бил в своята езотерична същност зрим израз на космичните Мистерии 
и на тайните на физическото тяло на човека. 
 
642 Ев. Матей 4: 5. 
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ната – на крилото на храма, а оттам на Земята – в каме-
нистата и лишена от всякаква растителност (от етерни 
сили) безжизнена пустиня. В Евангелието от Матей ние 
четем: „Тогава Исус беше отведен от Духа в пустинята... И 
след като пости четирийсет дни и четирийсет нощи, най-
после огладня”643. Тези думи ясно посочват процеса на 
съединяване на Христос с най-външната обвивка на 
Исус от Назарет, с неговото физическо тяло. Само в 
резултат на пълното съединяване с нея Той започва да 
се нуждае от храна (от хляб), усещайки всички мъчения 
на глада, подобно на всеки въплътен във физическо 
тяло Земен човек. А цялата сцена на третото изкушение 
се развива в Юдейската пустиня, недалеч от Мъртво 
море, където няма нито един източник на вода и не 
расте нищо живо. Мъртвият пейзаж обкръжава сега 
Христос Исус, представяйки точната имагинация на 
силите, които постоянно поражда Ариман във физичес-
кото тяло на човека като сили на вкаменяване, склеро-
зиране, като сили на смърт и разрушение. 
По какъв начин е могъл Христос Исус да преодолее 

тези три изкушения в човешките обвивка644? Той е из-
вършил това със своята собствена Божествена сила, 
противопоставяйки на Луцифер в астралното тяло си-
лите на напълно развития Дух-Себе; на Луцифер и 
Ариман в етерното тяло – силите на Духа-Живот, а на 
Ариман във физическото тяло – силите на Човека-Дух. 
Това в течение на Земното развитие не може да повтори 
нито един човек, даже най-висш Посветен. Понеже в 
пълен обем такова осъществяване ще стане достъпно за 
хората едва в бъдещите космични еони, или въплъще-
ния на нашата Земя, когато човекът под непосредстве-
ното ръководство на Христос ще развие в себе си инди-
видуалния Дух-Себе – на Юпитер, индивидуалния Дух-
Живот – на Венера и Човека-Дух – на Вулкан, за разви-
тието на които Христос ще бъде същият висш космичен 
първообраз, какъвто в епохата на Земята Той е за раз-
витието на индивидуалния човешки „аз”. 
А докато човекът още не е достигнал тези висши сте-

пени на вътрешно развитие, на които би могъл със соб-
ствени сили да преодолее влиянието на супостатите в 
своите обвивки, това осъществяват за него божествено-
духовните сили. Съществата, принадлежащи към Йе-
рархията на Ангелите, сковават действията на Луцифер 
в човешкото астрално тяло, постоянно пронизвайки го 
със силите на цялата Трета Йерархия. Същото извърш-
ват Архангелите по отношение на етерното тяло на 
човека с внасяне в него на силите на Втората Йерархия. 
Накрая, във физическото тяло действат Архаите, вна-
сяйки в него силите на най-висшата, Първа Йерархия, 
ограничаващи действието на Ариман в тази най-
външна и плътна обвивка на човека645. 

                                                 
643 Ев. Матей 4: 1-2. 
 
644 За това, че, според Петото Евангелие, третото изкушение Христос 
Исус не е преодолял докрай, виж б.п.ч. 671. 
 
645 Съществата на Третата Йерархия: Ангели, Архангели и Архаи, 
именно поради това изпълняват описаната духовна дейност в обвив-
ките на човека, защото първите от тях са носители на Дух-Себе (пре-
образеното астрално тяло); вторите – на Духа-Живот (преобразеното 
етерно тяло), а третите – на Човека-Дух (напълно одухотворените 
сили на физическото тяло), представлявайки със своята същност 
онези степени на духовно развитие, които човекът ще достигне съот-

Но ако човек (с много редки изключения) в настоя-
щия еон на развитие още не може да се срещне с изку-
шаващите сили непосредствено в своите обвивки, това 
още не означава, че той съвсем ще избегне тяхното 
въздействие. И макар в неговите три тела противодейс-
тващите сили да са сдържани от Йерархиите, тяхното 
действие, но вече сякаш в отразен вид, се проявява в 
трите съставни части на неговата душа. И именно в тях 
човекът трябва постоянно да води с Луцифер и Ариман 
непримирима борба. 
Така, до Сетивната душа на човека, понеже тя е час-

тично одухотвореното астрално тяло, преди всичко има 
достъп Луцифер. Разсъдъчната душа или Душата на 
чувството, изразяваща процеса на постепенно одухот-
воряване на етерното тяло, едновременно я връхлитат 
Луцифер и Ариман. За това спомага и изначално при-
същата на тази част на душата двойственост. Тук Лу-
цифер действа главно посредством нейния „чувстващ”, 
а Ариман – посредством нейния „разсъдъчен” елемент. 
И, накрая, Съзнателната душа, изразяваща постепенно-
то одухотворяване на физическото тяло646, главно в 
Новото време, от началото на Петата следатлантска 
епоха, се опитва да я завладее Ариман. Поради това за 
Земния човек в съвременния еон на развитие тройното 
изкушение на Христос Исус в пустинята е не толкова 
първообраз на неговата борба със супостатите в самите 
обвивки (това засега още вършат за него висшите си-
ли), колкото първообраз на неговата собствена борба с 
тях в тройната душа. 
На това тройно изкушение: на Луцифер – в Сетивната 

душа, на Ариман и Луцифер – в Разсъдъчната душа или 
Душата на чувството и на Ариман – в Съзнателната 
душа, е подложен всеки човек. Обаче самият характер 
на изкушението отчасти се променя в зависимост от 
това, на каква степен на индивидуално или историческо 
развитие се намира човек. Така, например, в Третата 
следатлантска културна епоха (2907 г. пр.Хр.–747 г. 
пр.Хр.), главна задача на която е било развитието в 
човека предимно на Сетивната душа647, основните из-
кушаващи влияния са произлизали от Луцифер. Поради 
това именно в нейното начало се е паднало неговото 
въплъщение на Земята в Древен Китай. А в Четвъртата 
следатлантска културна епоха (747 г. пр.Хр.–1413 г. 
сл.Хр.) въздействието на Луцифер върху Земното раз-
витие постепенно е намаляло, съпровождайки се еднов-
ременно с усилване на влиянието върху него на арима-
ничните сили, в резултат на което в Мистерията на 
Голгота, станала в началото на втората третина на по-
сочения период, на цялото Земно развитие е бил даден 
                                                                                  
ветно едва в еоните на Юпитер, Венера и Вулкан. (Разбира се, тези 
Същества на Третата Йерархия преодоляват силите на Луцифер и 
Ариман в човешките обвивки не напълно, а само в онази степен, в 
каквато това е необходимо за правилното развитие на човека на 
Земята). Виж GA13. 
 
646 За вътрешното родства на астралното тяло, Сетивната душа и 
Духа-Себе; на етерното тяло, Разсъдъчната душа или Душата на 
чувството и Духа-Живот; на физическото тяло, Съзнателната душа и 
Човека-Дух – виж GA121, 7 и 9.VІ.1910. 
 
647 За развитието на Сетивната душа предимно в Третата следатлан-
тска културна епоха, на Разсъдъчната душа или Душата на чувството 
– в Четвъртата, а на Съзнателната душа – в Петата, виж, например, 
GA103, 30.V.1908-І. 
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висшият първообраз на равновесието на силите на Лу-
цифер и Ариман в Космоса, на Земята и в човека. Нак-
рая, в съвременната, Пета следатлантска културна епо-
ха (1413 г. сл.Хр.–3573 г. сл.Хр.) започва решително да 
преобладава влиянието на Ариман, който трябва да се 
въплъти на Земята на границата на нейната първа и 
втора третина (малко след 2000-та година648). 
Такива са общите тенденции на окултноисторическо-

то развитие на човечеството. Обаче в конкретните слу-
чаи често става така, че основните импулси на пред-
шестващите епохи в отслабена или видоизменена фор-
ма продължават да действат в по-късните епохи, по-
раждайки в отделни исторически ситуации изключи-
телно сложни преплитания на духовни сили и окултни 
тенденции. Случва се също, че някаква област на Земя-
та и обитаващите на нея народ или народи, предназна-
чени според замисъла на Мировото Ръководство за 
една или друга духовноисторическа роля, едва в твърде 
отдалечено бъдеще (например, в следваща културна 
епоха) да преминават основните степени на общочо-
вешко развитие в напълно друга форма и даже в съвсем 
други промеждутъци от време. Тогава се случва външ-
ните закономерности на развитието при някои народи – 
проявяващи се у други народи в продължение на дълги 
промеждутъци от време и в много по-сложна и многоп-
ланова форма – да могат да се покажат по-
концентрирано, с особена сила и нагледност. В пос-
ледния случай те често почти плътно се приближават 
до техния първообраз, показвайки в своя характер и 
същност един или друг аспект или събитие на „поврата 
на времената”. Пример за това е източноевропейската 
история, както тя постепенно се е създала през така 
наричаното Ново време. 
Предопределени с цялата тяхна същност и духовно-

душевни заложби за изпълнение на общочовешка ми-
сия едва в Шестата културна епоха (3573 г. сл.Хр.–5733 
г. сл.Хр.) източнославянските народи, и главно най-
многобройния от тях – руският, в продължение на ХVІ–
ХХ в., постепенно готвейки се за общата духовна ми-
сия, е трябвало да преминат (и преминават все още и 
сега) през трите големи изкушения, първообраз на кои-
то е тройното изкушение на Христос Исус в пустинята. 
Наистина и в този случай изкушенията се отнасят не за 
трите обвивки на човешкото същество (астрално, етер-
но и физическо тяло), а само за трите аспекта на него-
вата душа: Сетивната душа, Разсъдъчната душа или 
Душата на чувството и Съзнателната душа. 
Предприели на страниците на настоящия труд симп-

томатичен анализ на руската история на Новото време 
(виж Глави 16, Б-Г), ние вече разкрихме в нея трите 
фигури, или трите направления, които, ако вземем тех-
ния по-езотеричен аспект, не са нищо друго, освен не-
гативно, отрицателно отражение на трите изкушения на 
Христос Исус в пустинята. Ако си представим, че в 
определен момент на историческото развитие би се 
намерил човек (или група хора), който, противополож-
но на Христос Исус, не биха отхвърлили първото изку-

                                                 
648 Рудолф Щайнер така е определил времето на въплъщение на 
Ариман на Земята: „...преди да изтече само част от третото хилядолетие сл.Хр.” 
(„...ehe auch nur ein Teil des dritten Jahrtausends der nachchristlichen Zeit abgelaufen sein 
wird”). Виж GA191, 1.ХІ.1919. 

шение, а с цялото въжделение на душата биха приели 
противоположното на истинското развитие предложе-
ние на Луцифер, то тогава силите на последния оконча-
телно и напълно биха завладели неговата (или техните) 
Сетивна душа. Такъв човек би станал носител на на-
пълно луциферизирана Сетивна душа. В руската исто-
рия такъв е станал Иван Грозни, а също много други от 
неговото най-близко обкръжение и особено мнозинст-
вото от опричниците. Ако по-нататък друг човек (или 
група хора) вече в друг исторически момент би по-
паднал под второто изкушение, произлизащо в „повра-
та на времената” едновременно от Луцифер и Ариман, 
то тогава двамата супостати биха се възцарили в него-
вата (или в техните) Разсъдъчна душа и Душа на чувст-
вото (Луцифер главно в Душата на чувството, Ариман 
– в Разсъдъчната душа). Такива хора в руската история 
са били Петър Велики и мнозинството от неговите 
приближени, активно помагащи му за осъществяване 
на радикалните реформи. Съчетаването на изключител-
на жестокост (често сравнима с жестокостта на Иван 
Грозни) и абстрактно юридическо-разсъдъчно мислене 
е било главна отличителна черта на тези хора и главно 
на самия Петър. 
Накрая, ако си представим човек или цяла група хора, 

отдали цялата си душевна същност във властта на тре-
тото, чисто ариманично изкушение, то следствие от 
това би било пълното завладяване от Ариман и негови-
те пълчища на техните Съзнателни души. В руската 
история такива са били болшевиките. 
И така, в историята на руския народ на Новото време 

имаме работа преди всичко с трите големи изкушения, 
паднали му се досега649 и представени от Иван Грозни – 
                                                 
649 За бъдещото, четвърто, изкушение в руската история, което ще се 
отнася вече не толкова за трите душевни принципа на човека, а за 
самия негов „аз”, виж Приложение ІІІ. 
С удивителни художествени образи същността на тези изкушения е 
представена в руския билинов епос, посветен на най-известните и 
любими сред народа богатири: Иля Муромец, Добриня Никитич и 
Альоша Попович. При по-дълбоко изучаване съдържанието на били-
ните, описващи техния живот и ратни подвизи, много ясно ще изпък-
не факта, че тези трима юнаци са в тяхната езотерична същност носи-
тели на силите съответно на Сетивната душа (Иля), Разсъдъчната 
душа или Душата на чувството (Добриня) и Съзнателната душа 
(Альоша). 
На Иля Муромец, парализиран още от раждането, при достигане на 
трийсетгодишна възраст, т.е. възрастта на Христос, по чуден начин го 
изцеряват трима неизвестни странници, които билиновата традиция 
нарича „Христос и двама Апостоли”. В тази сцена на изцеление е предста-
вено смътното възпоминание за проникването на Импулса на Хрис-
тос във формата на „дух на Граала” в Сетивната душа на източния сла-
вянин. (Също и Църквата на брега на Днепър, в която след тържест-
веното богослужение Владимир е покръстил народа, е била посветена 
на Иля). В качеството на носител на пронизана от Импулса на Хрис-
тос Сетивна душа Иля Муромец влиза след това в битка със Соловей-
разбойник, обитаващ дърветата (т.е. живеещ над повърхността на 
Земята) и „свирещ като славей и ревящ като звяр”. В този демоничен образ е 
представена самата същност на Луцифер. Последният се стреми, от 
една страна, да откъсне хората от Земята и да ги отведе в своя собст-
вен илюзорен свят, а от друга – да събуди в техните души диви, жи-
вотински страсти и въжделения. 
Според руската билинова традиция, като представител на Разсъдъч-
ната душа или Душата на чувството Добриня Никитич е син на Иля 
Муромец. С две предупреждения за предстоящи опасности иска да го 
предпази майка му, когато той се отправя за ратни подвизи: да не 
ходи в Киев при злата магьосница „Маринушка Кайдалевна” и да не ходи 
на сорочинската планина, до Пучай-река, където живее страшно 
чудовище – Змеят Горянин (т.е. змей или дракон, живеещ под повър-
хността на Земята, в глъбините на планините). Обаче Добриня нару-
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шава двата майчини завета. В резултат киевската вълшебница отна-
чало се опитва да го съблазни с низша, сетивна любов, а после, когато 
това не й се удава, го превръща в бик (тур) със златни рога (златото е 
метал на Луцифер). Само с голям труд успява Добриня да се освобо-
ди от магията и да победи злата вълшебница. Втората забрана на 
майката руският юнак нарушава, за да освободи от плен похитената 
от Змея Горянин племенница на киевския княз Владимир, Забава 
Потятична. Три денонощия се бори той със страшния змей и накрая 
го побеждава, но едва след като е последвал съвета от Духовния свят 
(„гласа на Небесата”). 
В двата билинови образа е лесно да се отгатне едновременната проява 
на луциферичните (магьосницата) и ариманичните (Змей Горянин) 
сили, обземащи Разсъдъчната душа или Душата на чувството. При 
това „киевската магьосница” повече изкушава Душата на чувството на 
руския богатир, а Змеят Горянин – Разсъдъчната душа. (Преди битка-
та с него Добриня убива множество обитаващи „пещерата на змея” „малки 
змейове”, които са имагинации на човешките мисли, завладени от 
Ариман в Разсъдъчната душа). Освободената по такъв начин Забава 
Потятична, като имагинация на очистените, висши сили на човешката 
душа, Добриня Никитич, обаче, не оставя при себе си, а отдава на 
срещнатия от него по обратния път трети, най-млад юнак – Альоша 
Попович, представител на Съзнателната душа. Още самото посочване 
на принадлежността на неговите прародители към свещенически род 
свидетелства за това, понеже първоизточниците на свещеничеството 
исторически се коренят в епохата на Разсъдъчната душа или Душата 
на чувството. Самият Альоша не е свещеник. Той принадлежи на 
следващото поколение (той само е син на свещеник), а следователно, 
и на следващата епоха, развиваща Съзнателната душа. 
Подобно на по-възрастните другари, на него също му предстои да 
премине през сериозни изпитания: той също трябва да победи чудо-
вище, именувано в билината Тугарин Змеевич – т.е. пряк потомък на 
Змея Горянин, когото по-рано Добриня Никитич вече е победил. 
Името „Тугарин” произлиза от думата „тужить” (тъжа, тъгувам. Бел. 
пр.) и, следователно, означава „донасящ нещастие и скръб, оскърби-
тел, потисник”. Възможно е също, то да води своя произход от пер-
сийската дума „Туран” – название в областта, където в древността са 
били разпространени Мистериите, които са били непосредствено 
инспирирани от Ариман (виж GA123, 1.ІХ.1910). А в окултен смисъл 
Тугарин Змеевич е същият Змей Горянин (Ариман), но действащ не в 
Четвъртата, а в Петата културна епоха, т.е. вече в наше време. А за 
нашето време е характерно такова усилване на действието на арима-
ничните сили в света, че единствено само със собствени усилия, без 
помощта на Духовния свят, човек не може да се справи с тях. (В 
определен смисъл това е следствие на непълното решаване от Хрис-
тос Исус в пустинята на въпроса, свързан с третото изкушение. Виж 
б.п.ч. 671. Поради това билиновият епос, който разказва за битката на 
Альоша Попович с Тугарин Змеевич, съвсем ясно посочва, че единст-
вено със своите сили руският богатир не може да победи ариманич-
ния супостат. За пълна победа му е необходима помощ от Духовните 
светове и преди всичко непосредствена връзка с Импулса на Христос. 
В билината ние четем: 

Тук Альоша цяла нощ не спа, 
На Бога се молеше със сълзи... 

И по-нататък: 
Молитвите на Альоша достигат до Христос... 

По-горе вече беше казано, че Добриня Никитич, освобождавайки 
Забава Потятична от плен у Змея Горянин, не я е оставил при себе си, 
а я предал на Альоша Попович със строго наставление: да я отведе 
здрава и невредима обратно в столичния град Киев, в двора на княз 
Владимир. Този имагинативен образ посочва това, че очистените, т.е. 
превърнати в субстанцията на София, душевни сили на човека (Заба-
ва Потятична) обезателно трябва да се съединят и да пронижат със 
себе си неговата Съзнателна душа (Альоша Попович), за да намерят 
след това от нея пътя към неговия Висш „аз”, към Духа-Себе като 
вътрешно Слънце, просветляващо цялото човешко същество (Влади-
мир Ясното Слънчице). 
От всичко казано за тримата главни герои на руския епос следва, че 
историята на техните подвизи, победи и поражения, познания и заб-
луждения в художествено-имагинативна форма представя пътя на 
вътрешното развитие на волята (Иля), чувството (Добриня) и мисле-
нето (Альоша) на източноевропейските народи в тяхната постоянна 
устременост към висшия повелител на всички душевни сили (Висшия 
„аз”), представен в образа на княз Владимир. Следователно, в руските 
билини е показано също постепенното развитие и одухотворяване на 
всичките три основни сили на човешката душа. 
А що се отнася до непосредственото развитие на Изток в Европа на 

носител на луциферична Сетивна душа; от Петър І – 
носител на луциферично-ариманична Разсъдъчна душа 
или Душа на чувството; и от болшевиките, начело с 
Ленин и Троцки, а по-късно – със Сталин, завладени от 
ариманичните сили в Съзнателната душа650. При по-
задълбочено разглеждане се разкрива удивително съот-
ветствие между характера на Земната дейност на посо-
чените исторически лица и същността на трите изку-
шения, както те са представени в Петото Евангелие. 
Според него, в първото изкушение Луцифер се обръ-

ща към Христос Исус с думите, които Рудолф Щайнер 
предава така: „Всички царства, които ги виждаш около мене 
– при това Луцифер е имал пред вид царствата на астралния 
свят и тяхното многообразие – ще ти принадлежат, ако ти ме 
признаеш за свой господар”. По-нататък следва пояснение: 
„Този въпрос, поставен на човешко същество в добре избран 
момент, е най-дълбок изкушаващ импулс, понеже поражда в 
душата всички сили и подбуди на прекомерна гордост и себе-
любие... Силите на този астрален свят, в който сега проговаря 
Луцифер, просто се стоварват върху цялата свръхсетивна орга-
низация на човека, освобождават там  всички демони на гор-
достта, на високомерието, със същата неизбежност, с която 
човек огладнява, ако примерно пет дни не е ял нищо”651. „В 
такъв момент човек не усеща нищо, освен прекомерна гордост 
и високомерие, които се коренят в неговата душа; всички оста-
нали чувства се оказват парализирани”652. 
Пример за такова пълно изопачаване на вътрешния 

свят на човека, изразяващо се в завладяване „от всички 
демони” на високомерието и своеволието, ние виждаме в 
личността на Иван Грозни, първия руски велик княз, 
еднолично присвоил си титлата „помазаник Божий, с 
Божията милост цар и самодържец на цяла Рус”; а Мос-
ква, като столица на своето царство, е провъзгласил за 
„трети Рим”, завършващ цялата история на човечество-
то: „А четвърти няма да има!”. През цялото царуване 
самият Иван (а също и неговите опричници) е бил на-

                                                                                  
принципа на „аза” чрез постепенно издигане от низшето към висше-
то, то неговото развитие е намерило своето отражение в множество 
народни приказки, повествуващи за вълшебното превръщане на 
Иван-глупака в Иван-Царския син и неговата женитба за Василиса 
Премъдра, т.е. годеж със силите на София (виж за последните в кни-
гата на Friedel Lenz. Iwan–Johannes. Dreissig der schönsten russischen 
Märchen mit Sinndeutung. Stuttgart 1981). 
По-подробно за окултните подоснови на руските билини виж Д. 
Барлен. Русские былины в свете тайноведения. Калуга. 1992. 
 
650 Не е случайно, че в продължение на цялото пребиваване на бол-
шевиките на власт за тях в трактовката на руската история е било 
особено важно да се реабилитират и даже да се издигнат „на пиедес-
тал” именно такива фигури, като Иван Грозни и Петър І, в които те не 
без основание са виждали свои предшественици. По-късно, обаче, 
работата е стигнала дотам, че посочените управници даже са били 
критикувани за техните „плахост, страхливост” и „нерешителност”, 
проявени при заробването и унищожаването на десетки и стотици 
хиляди невинни хора в името на осъществяването „на великата дър-
жавна идея”. Например, известни са следните думи на Сталин за 
Иван Грозни: „Да екзекутира шепа боляри, а след това две седмици 
да се кае. Нищожно, жалко човече, мижитурка!”. Според собственото 
убеждение на Сталин, трябва да се унищожават милиони хора и без 
каквото и да било съжаление. И той точно така е постъпвал. 
 
651 GA148, 18.ХІ.1913. 
 
652 GA148, 10.ХІІ.1913. 
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пълно убеден, че висшите сили (той ги е нарекъл Бог, а 
в действителност те не са били нищо друго, освен сили 
на Луцифер) са му поверили пълната и безгранична 
власт над страната, над живота и смъртта на всички 
нейни жители, от болярина до последния сиромах, да-
рили са го с власт да ги екзекутира или помилва по свое 
царско усмотрение и личен произвол в зависимост от 
случайното настроение и своите прищевки. Само с най-
лошите източни автокрации653 на Чингис хан и Тимур 
може да се сравни този вид управление, при което в 
душата на управника „всички други чувства се оказвали 
парализирани”, освен „прекомерната гордост и високомерие-
то”, произлизащи от напълно луциферизирания душе-
вен живот. 
Съвсем по друг начин се описва в Петото Евангелие 

второто изкушение. В него към Христос Исус се приб-
лижават веднага двамата супостати. Те го съблазняват 
„да се хвърли дълбоко долу, в бездната”654, т.е. да скочи долу 
от покрива на крилото на храма. В окултно отношение 
това не означава нищо друго, освен преждевременно 
проникване на всички сили на Христос от етерното 
тяло във физическото. Онова, което – в името на из-
пълнението от Христос Исус на Неговата главна мисия 
на Земята – е трябвало да стане само по време на Гет-
симанската нощ като пълно и окончателно съединяване 
на Неговото космично Същество с физическото тяло на 
Исус (от Назарет. Бел. пр.), двамата супостати са искали 
да породят още в самото начало на неговата Земна 
дейност, т.е. почти три години по-рано655. При това 
Луцифер е обещал на Христос, ако той само последва 
неговите думи и скочи долу, да преодолее в Неговото 
физическо тяло силите на Земната тежест, за да може и 
във физическото си тяло Христос да живее така, както 
това е правомерно само в духовната (етерната) об-
ласт656. А Ариман е обещал да го избави от всяко чувс-
тво на страх, свързано със самоволно нарушаване на 
всемирните закони – в случая с неправомерното преби-
ваване във физическото тяло и злоупотребата с висши-
те духовни сили. 
Според Петото Евангелие, обръщането на първия из-

кусител към Христос Рудолф Щайнер формулира в 
Земни думи по следния начин: „Физическото тяло те под-
чинява на своята власт, ти трябва, намирайки се в него, да 
признаеш, да зачетеш законите на привличането. То не ти поз-
волява да нарушиш този закон, но аз ще те въздигна над зако-
на. Ако ти ме признаеш, аз ще унищожа последствията от па-
дането и на теб нищо няма да ти се случи. Хвърли се долу от 

                                                 
653 Бел. пр.: Автокрация=самодържавие; управление с неограничена 
власт на едно лице. 
 
654 GA148, 18.ХІ.1913. 
 
655 Виж по-подробно в С. О. Прокофьев. Кругооборот года как путь 
посвящения. Эзотерическое рассмотрение основных християнских 
праздников. Ч. ХІІ, гл. „Мистерия Видара”. „Ной”, Ереван 1995. 
 
656 За това напълно правомерно в свръхсетивните светове, но непра-
вомерно във физическия свят използване на висшите духовни сили 
говорят в Евангелията следните думи от 90-ия Псалм, които Луцифер 
привежда на Христос Исус в сцената на изкушението: „Защото ще заповяда 
на ангелите Си да Те пазят във всичките Ти пътища. На ръце ще те носят, да не би да удариш на 
камък ногата Си” (Псалм 90: 11-12; Ев. Матей 4: 6). 

най-високата част [на крилото на храма]!”. А Ариман, про-
дължава по-нататък Рудолф Щайнер, приближавайки се 
до Христос Исус веднага след Луцифер, е казал: „Аз ще 
те опазя от страха! Хвърли се долу!”657. Тези думи на Ари-
ман са поразителни – та нали в Земното развитие Ари-
ман е именно възбудителят на страха658. А тук той, 
обратно, обещава да защити от това чувство Христос 
Исус, ако Той последва изкусителя. 
Тук обяснението се състои в това, че в мировата ево-

люция страхът е възникнал като кармично последствие 
от лъжата и заблуждението659, явяващи се резултати от 
дейността на Ариман в епохата на Атлантида; това 
кармично последствие твърде рано и твърде дълбоко се 
потопява в материята (във физическото тяло). Тогава е 
настъпило помрачаване на висшите духовни открове-
ния и е възникнала възможността за заблуждение. По-
ради това във второто изкушение Ариман сякаш за 
кратко време всмуква обратно в себе си действащото 
във всеки Земен човек жило на страха, за да породи – 
както той се надява – по-сигурно у Христос илюзията 
за изпълнимост на Неговата мисия също и в случая на 
преждевременно и неправомерно (твърде бързо и твър-
де дълбоко) потопяване във физическото тяло. 
Под такова двойно изкушение, произлизащо от съв-

местното действие на супостатите, макар в съвсем дру-
га форма, напълно попада първият император Петър 
Велики в своята Разсъдъчна душа или Душа на чувст-
вото. От една страна, той е бил обзет от безгранично 
луциферично високомерие, но вече не толкова лично-
егоистично, както Иван Грозни, а повече насочено към 
издигане на абстрактния имперско-държавен принцип, 
главен осъществител на който е считал единствено 
само себе си, поставяйки го даже над живота на собст-
вения си син, единствения наследник. От друга страна, 
именно Петър в процеса на осъществяване на своите 
реформи в буквалния смисъл е хвърлил своята Разсъ-
дъчна душа или Душа на чувството от висотата на 
християнското светоусещане „в бездната” на чисто 
материалните интереси на Земната власт и прекомерни-
те имперски претенции, намерили по-късно своя израз 
в „завещанието на Петър Велики”. 
Поради това имагинативният образ на хвърлянето от 

крилото на храма напълно съответства на истинската 
същност на това, което Петър е извършил с Русия. 
Много стремително и много рано я е хвърлил той в 
областта, където преобладават единствено само мате-
риалните и свързаните с тях крайни политически стре-
межи. Духовно ослепен от Ариман през времето на 
пътуването в чужбина, след завръщането той веднага и 
без какъвто и да било страх и съжаление660 е решил с 
                                                 
657 GA148, 6.Х.1913. 
 
658 Виж GA13, Глава „Развитието на света и човека”. 
 
659 Пак там. 
 
660 Действително, в биографията на Петър намираме свидетелства за 
странно душевно развитие. Така, в своята младост той, очевидно, е 
страдал от безпомощност, плахост и даже страхливост, които той е 
проявил, например, в август 1689 г., бягайки през нощта от Москва 
само по долни дрехи при първия слух за коварните замисли против 
него на царската дъщеря София. През цялата нощ той препускал на 
коня, без да спира. И даже укрил се накрая зад дебелите стени на 
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луциферична енергия в най-кратък срок да разруши до 
основи всички изначално съществуващи в Русия норми 
и устои на живота на истински християнския народ. С 
други думи, той е можал да осъществи тази своя „ми-
сия”, само предоставяйки и на Луцифер, и на Ариман661 
възможност да царуват в неговата душа: на силите на 
прекомерната „имперска” гордост, сравнима само с 
претенциите на римските цезари, и унищожаваща всич-
ко по своя път на безжалостно утвърждаване в Русия на 
редица едностранни и преждевременни импулси на 
бъдещето в силно ариманизирана форма. 
От описаните в Евангелията три изкушения най-

трудно е последното. Този път към Христос с изкуша-
ващ въпрос се приближава самият мрачен Ариман: «И 
той, изкусителят дойде и Му рече: „Ако си Божий Син, запо-
вядай тия камъни да станат хлябове”. А той в отговор му каза: 
„Писано е: „Не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, 
което излиза от Божиите уста””»662. В своите съобщения из 
съдържанието на Петото Евангелие Рудолф Щайнер 
привежда и отговора на Ариман: „Тогава Ариман е отго-
ворил: Може би, Ти си прав. Но това, че Ти си прав, и мярката 
на твоята правота не може да ми попречи по някакъв начин да 
Те държа [в моя власт]. Ти знаеш само какво прави Духът, 
който слиза от висините. Но ти още не си бил в човешкия свят. 
Там, долу, живеят съвсем други хора, те наистина се нуждаят 
от превръщането на камъните в хляб, те не могат да се хранят 
единствено с Дух”. И по-нататък Рудолф Щайнер поясня-
ва: „Това е бил моментът, когато Ариман е казал на Христос 
нещо, което макар и да би могло да се знае на Земята, Богът, 
който току-що е дошъл на Земята, още не е можел да го знае. 
Той не е знаел, че долу, на Земята, е необходимо да се превръ-
ща минералното, металът, в пари, за да могат да си купят хора-
та хляб. Ариман, следователно, е казал, че бедните хора долу, 
на Земята, са принудени да се изхранват с пари”663. 

                                                                                  
Троицкия манастир, той все още продължавал, ридаейки от страх, да 
моли неговите обитатели за помощ и защита. Съвсем друг е Петър в 
следващите години. Неговото безстрашие и хладнокръвие, проявява-
ни в най-опасни ситуации, поразяват. Като полудял, той не се страху-
ва от нищо и е готов сам, с шепа съмишленици, да се реши да разру-
ши векове съществуващия в Русия начин на живот в името на напъл-
но чуждите на народа западни „идеали” за техническо преуспяване и 
политическо могъщество. 
 
661 Стигналите до нас описания на отделни по-привлекателни черти 
на личността на Петър (наистина, в голямата си част силно преувели-
чени от следващите „благодарни” поколения) се основават на това, 
че, за разлика от Иван Грозни и болшевиките, в живота на Петър 
понякога (макар и не често) все пак са настъпвали моменти, когато 
силите на Луцифер и Ариман в неговата душа до известна степен са 
се уравновесявали една друга, позволявайки за известно време да се 
проявят индивидуални-човешки черти. 
 
662 Ев. Матей 4: 3-4. 
 
663 GA148, 6.Х.1913. 
 {Бел. пр.: «В древните времена хората получаваха представи от Духовните 
светове чрез вдъхновение. Самите те не мислеха. И смъртта те изживяваха като 
илюзия, не произвеждаща върху тях особено впечатление. Те познаваха само живота 
и бяха лишени от интелект. 

 {За да стане човекът същество на Свободата, в неговата ево-
люция е трябвало да се допусне намесата на Луцифер и Ариман. 
«Физическият свят... е „свят на разсъдъка”» (GA116, 25.Х.1909). Князът на фи-
зическия свят е Ариман. 
 „Боговете са ни изпратили тук, за да изработим в Земното тяло онова, което е 
невъзможно да се изработи в Духовния свят” (GA198, 9.VІІ.1920). 

                                                                                  
 «Това е истината: във вътрешността на човека не може да се намери никаква 
действителност, нито духовна, нито физическа; там могат да се намерят само об-
рази. Така е било не винаги, а само в наше време. Поради това нашето време е 
склонно да изработва материализъм, защото е станало безсмислено да се казва: 
“Аз мисля, следователно съществувам”. Това означава, че моите мисли са само 
образи. Когато се разбирам мислещ, то мен ме няма, аз съм само образ» (GA187, 
28.ХІІ.1919). 
 „Нашата интелектуална епоха интимно е свързана с проблема за свободата... 
Човек трябваше да стане интелектуален, за да може да напредва в своята свобо-
да. В интелектуализма човек изгубва своята духовна същност, защото нищо от 
интелектуализма не може да се пренесе отвъд смъртта. Обаче чрез интелектуа-
лизма човек извоюва свободата и това, което извоюва в свободата, човек вече 
може да го пренесе през Портата на смъртта... Интелектуалното мислене отнема 
нещо от човека, но му дава свободата, а чрез това, което изживява в свобода, чо-
век израства в Духовния свят. Интелектуализмът ни умъртвява, но наред с това 
той укрепва нашия вътрешен живот. Превръщайки ни в свободни хора, той ни 
преобразява и издига в Духовния свят” (GA207, 15.Х.1921). 
 „Ние самите не сме реални когато мислим, а мислейки, ние развиваме себе 
си до образи. Иначе не бихме могли да бъдем свободни. Човешката свобода се 
основава на това, че нашето мислене не е реално, ако не е чисто мислене. 
Отражението не може да бъде causa (причина). Ако пред вас е отражение, образ, 
то вие не сте ограничени от него. Ако вашето мислене е реалност, то не може да 
има никаква свобода. Ако вашето мислене е образ, то вашият живот между 
раждането и смъртта е школа на свободата, защото в мисленето не е заложена 
никаква причинност. Животът трябва да бъде безпричинен, и това е живот в 
свобода. Животът във фантазията не е съвсем свободен, затова е реален, 
реален като живот на представите. Но, що се отнася до мислите, свободният 
живот в нас е нереален; когато развиваме чистото мислене, а от него развиваме 
воля за свободна постъпка, то ние в чистото мислене хващаме реалността за 
единия край. Когато ние самите от нашата субстанция даряваме на образа 
реалност, е възможно свободното деяние” (GA205, 1.VІІ.1921). 
 „Който иска да развие своята мисъл към спиритуална свобода, той трябва да 
освободи силата на мисълта от връзката й с мозъка” (GA211, 24.ІV.1922). 

„Свободна може да бъде само такава постъпка, която нито вътре, нито извън 
човека не е съпътствана от никакъв природен процес” (GA26, стр. 118)}. 

За да овладее интелекта човекът трябваше да стане смъртен, трябваше да започне 
да отлага в себе си минерални субстанции. Но изхождайки от развитието на Стария 
Сатурн, Старото Слънце и Старата Луна  (виж по-долу схемата „Степени на 
развитие на човека”. Бел. пр.), Йерархиите не можеха да създадат такава Земя, 
на която човек, бидейки безсмъртен на Древната Луна, да може да стане смъртен. 
Йерархиите сякаш си казваха: “Ние, висшите Йерархии, не можем да създадем такава 
Земя, от силите на която човекът да може да дойде до интелекта. Тук ние трябва да 
допуснем съвсем друго Същество, което върви по съвсем различен път от нас, да 
допуснем ариманичното Същество. Ариман е Същество непринадлежащо към нашите 
Йерархии. В потока на еволюцията той навлиза по друг път. Ние трябва да допуснем 
този Ариман. Ако ние изтърпим Ариман в Земното развитие, ако ние му дадем някак-
ва част в него, той ще ни донесе смърт, а с нея и интелект, и ние ще можем в човеш-
кото същество да вложим смъртта и интелекта. Ариман познава смъртта, познава я 
понеже той е съединен със Земята, понеже той преминава по път, съединяващ го със 
Земното развитие. Той познава смъртта, той е мъдрецът на смъртта. Затова той е и 
господарят на интелекта...”. 
Боговете се намирали пред голям проблем: в известен смисъл да изгубят чрез Ари-
ман господството върху Земята. Съществувала възможност за Боговете да познаят 
нещо, което в своите Божествени светове, непронизани от Ариман, не познавали – да 
изпратят Христос да познае смъртта на Земята. Бог трябвало да умре на Земята и да 
умре така, че причината за неговата смърт да се състои не в Божествената мъдрост, а 
в човешкото заблуждение, което възниква от заблудата, че Ариман е единственият 
господар в Земното. Бог трябвало да премине през смъртта и да я надвие. По такъв 
начин Мистерията на Голгота означава за Боговете обогатяване на знанието чрез 
мъдростта на смъртта. Ако нито един Бог не би преминал през смъртта, то Земята би 
станала абсолютно интелектуална, абсолютно неспособна да преминава по-нататък 
еволюцията, предопределена й от Боговете. 
Христос учеше Своите Посветени, че Той идва от свят, който не познава смъртта; Той 
позна смъртта на Земята; Той победи смъртта; ако човек разбира връзката на Земния 
свят с Божествения, отново издига интелекта към духовното. Така примерно трябва 
да се изрази съдържанието на езотеричното учение, дадено от Христос на Посвете-
ните от Него. На тях им беше дадено учение за смъртта от гледна точка на Божестве-
ния свят. 
Ако искаме да прозрем, да проумеем цялата дълбочина на това езотерично учение, 
то на разбиращите човешката еволюция им е необходимо да знаят: Боговете победи-
ха Ариман, когато направиха неговите сили нужни за Земята, и намалиха неговата 
сила, когато сами познаха смъртта чрез Съществото Христос. Боговете макар и да 
включиха Ариман в Земното развитие, използвайки го, го принудиха да слезе в 
Земното развитие, без обаче да осъществи докрай собственото си господство. 
Който познава Ариман след Мистерията на Голгота и който го е познавал преди нея, 
знае, че Ариман чакаше онзи всемирноисторически момент, когато той може да се 
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намеси в развитието на човека така, че неговото действие да бъде не само такова, 
каквото е било от атлантски времена – това вие знаете от моята книга “Въведение в 
Тайната Наука” (GA13) – т.е. да се проявява в безсъзнателното и подсъзнателното на 
човека, а да може да се намеси и в съзнанието на човека. Ако човешките думи са 
приложими към Божествената воля, то може да се каже: Ариман въжделено, с много 
силно желание чакаше момента, когато ще може със своята сила да проникне в 
човешкото съзнание. 
И ето той беше неочаквано изненадан с това, че Божествената воля ще реши да 
изпрати свое Същество на Земята, да изпрати Христос и Той да премине през смърт-
та. Вследствие на това… беше счупено острието на господството на Ариман. От този 
момент той използва всяка възможност да доведе човека към употреба на голия 
интелект; той и до ден днешен не се е отказал от надеждата, че ще успее в това... 
Може например да се каже, че в душата на Ариман – ако говорим за душата на 
Ариман трябва да правим това по сравнителен начин – господстваше особена радост 
(аз все употребявам човешки изрази там, където трябва да бъдат измислени някакви 
други), особена радост господстваше в душата на Ариман от 40-те години на ХІХ в. 
сл.Хр. и до края на ХІХ в., понеже преобладаващото господство на материализма му 
даде надежда за неговото собствено господство на Земята. Тогава нехристиянска 
стана даже Теологията, Богословието. И противници на Ариман в настоящо време са 
само ученията, произтичащи от Антропософията» (GA211, 2.ІV.1922). 
 Що е човек? Човек, това е степен на развитие на духовно същест-
во, което, напредвайки в своето развитие, е достигнало себесъзнател-
ното, индивидуализирано, Азово съзнание. «Какво впрочем ние назоваваме 
с името “човек”? “Човек” ние наричаме една определена степен от еволюцията» 
(GA110, 18.ІV.1909-І). «Какво означава да си „човек”? Означава да се издигнеш до 
съзнанието за своя Аз... Всички планетарни качества на Земята са замислени така, че 
благодарение на тях той да се превърне в едно Азово същество... Човешкото същест-
во става „човек” в сегашния смисъл на тази дума, едва на Земята» (GA110, 
13.ІV.1909).  
Преди нас – сегашните човеци, човешката си степен на развитие са 
постигнали днешните Ангели. Това се осъществява на небесното 
тяло, наричано в Науката за Духа “Стара Луна”, каквото много, много 
отдавна в миналото, в древността е представлявала нашата Слънчева 
система. Преди тях, на Старото Слънце, още по-отдавна, в прадрев-
ността човешката си степен са изработили по-висши Същества – 
днешните Архангели. А преди Архангелите, на Стария Сатурн, в 
прапрадревността, в първоначалото на нашата Слънчева система 
човешката си степен на развитие преминават още по-висши Същества 
– днешните Архаи. 
През трите степени на развитие на тези небесни тела – Стария Са-
турн, Старото Слънце, Старата Луна – днешният човек получава от 
висшите Йерархии от духовни Същества трите си инструмента за 
еволюция – телата, без свой съзнателен принос за тяхното изгражда-
не: на Стария Сатурн – физическото тяло, тялото на формата, на 
Старото Слънце – етерното тяло, тялото на живота, на Старата Луна – 
астралното тяло, душата. 
През Четвъртия, Земния период от неговата еволюция, човекът полу-
чава зародиша на своя Аз и едва в края на Земния период ще изгради 
и ще бъде изцяло проникнат от своя Аз. Аза, обаче, чрез своята 
дейност на Земята, посредством телата, човекът трябва да развива сам 
в процеса на своята еволюция по законите на реинкарнацията и 
Кармата. 

{„Законът на Кармата е закон на взаимната зависимост между причина и 
следствие, но с тази съществена подробност, че следствието винаги се връща и 
засяга същите причини и същите същества, които са предизвикали съответните 
процеси и събития” (GA120, 16.V.1910). Като такава, Кармата е интегра-
лен, сумарен показател на степента на достигнатото от човека 
съзнание в процеса на неговата еволюция; а самата еволюция е 
развитие на съзнанието и на духовната сила. Кармата принуждава 
човека да слиза във въплъщения. 
Волята на Създателя е изразена в Законите на Кармата (виж Ев. 
Матей 22: 36-40; І. Посл. Йоан 4: 8, 4: 16). Човешката воля е 
средството за спасение на човека. Кармата неизбежно държи око-
ван във вериги всеки, който не проявява съзнателна воля. Целта на 
човешката еволюция е пълното проявяване на божествените 
свойства на човека, заложени в него от Създателя – уеднаквяване 
на неговата воля с волята на Създателя. Когато човекът осъществи 
това единение в себе си, той унищожава своята Карма и, освобож-
давайки се от нейните окови, постига свободата, настъпва негово-
то възкресение (виж също например І. Посл. Йоан 2: 25, 5: 11, 5: 
18-21; Ев. Йоан 3: 14-15, 4: 10-14, 5: 24-29, 6: 27-29, 6: 39-40, 6: 47, 
6: 51, 6: 53-58, 6: 63, 7: 38, 8: 12-58, 9: 39, 10: 25-30, 11: 25-26, 12: 
49-50, 14: 6, 14: 10-15, 14: 21-23, 15: 4-13, 15: 23, 17: 1-26, 18: 37, 
20: 29-31). 
Това ясно ни го е казал самият Христос: „Бъдете съвършени и вие, както 
е съвършен вашият небесен Отец” (Ев. Матей 5: 48). Законът на Кармата не 

                                                                                  
може да се изрази с по-хубави думи от тези на Новия Завет: „Какво-
то посее човек, това ще и да пожъне” (Послан. Галатян. 6: 7). Законът на Кар-
мата може да бъде срещнат в много, различни лапидарни форму-
лировки и стихове, като например: „В изпълнението волята на Бо-
га е силата на човешката душа” (Петър Дънов – Беинса Дуно). „На 
обич се държи законът Божи” (Уилям Шекспир, “Напразни усилия 
на любовта”, ІV действие, “Народна култура”, София 1983). 
„...Любов – в чийто могъщ ритъм пулсира цялата Вселена” (Фран-
ческо Пиаве, из либретото на операта “Травиата” от Джузепе Вер-
ди)}. 

 Земният период на развитие се осъществява в трите свята: Духо-
вен, астрален или душевен, физически (етерният свят е невидимата 
област на физическия). През Земния период на развитие човек изра-
ботва своето индивидуализирано Азово съзнание и свобода, т.е. на 
Земята преминава своята човешка степен на развитие. “Свобода означава 
да се ръководиш съзнателно от самия себе си” (GA4). 
 „Действително съзнание съществува само тогава, когато то осъществява самото 
себе си” (GA3, Глава 6). 
 „Ако ние влагаме в нещо съзнание, ако го възприемаме при пълно съзнание, то с 
това отваряме нашата душа за свободата” (GA166). 
 „Най-голямата свобода е налице тогава, когато човек върши онова, което е 
световноисторически необходимо” (GA166). 
 „Свободата, Санчо, е едно от най-ценните блага, с които небесата 
даряват хората... Лишаването от свобода е най-голямото зло, което 
може да сполети човека” (Мигел де Сервантес Сааведра, “Знаменити-
ят хидалго Дон Кихот де ла Манча”, ІІ издание, “Отечество” 1979). 
 „Състоянието на екстаз настъпва тогава, когато мълчи себесъзнанието. Поради 
това е напълно естествено, че в неоплатонизма Духът не можа във вярна светлина да 
види своята собствена същност” (GA30, стр. 117-123). 
 «Азът като истинска същност на човека, остава изцяло невидим... Азът е самият 
човек. Това му дава правото да разглежда Аза като своя действителна същност. Ето 
защо той може да нарече тялото и душата “обвивки”, в които живее; той може да ги 
означи като телесните условия, необходими да неговата дейност. В хода на своето 
развитие човек все повече и повече се научава да използва тези инструменти в 
служба на своя Аз... Азът става все повече и повече господар на тялото и душата... От 
една страна, на Аза се откриват сетивните явления, а, от друга страна, му се открива 
Духът. Тялото и душата се отдават на Аза, за да му служат; Азът обаче се отдава на 
Духа, за да бъде изпълнен от него. Азът живее в тялото и душата, но Духът живее в 
Аза. Онази част от Духа, която живее в Аза, е вечна. Защото Азът получава същност и 
смисъл от това, с което е свързан... Духът оживява Аза... Духът оформя Аза отвътре 
навън, минералният свят – отвън навътре. 
Духът, който изгражда и оживява един Аз, ще нарека Духовно Себе или Дух-Себе 
(Geistselbst), защото той проявява човека като “Аз” или “Себе”. Разликата между 
Духът-Себе и Съзнаващата душа може да се изясни по следния начин: Съзнаващата 
душа се докосва до независимата от всяка симпатия и антипатия чиста истина, 
съществуваща чрез самата себе си; Духът-Себе носи в себе си същата тази истина, 
но възприета, обхваната от Аза; с това тя се индивидуализира, преминава в самосто-
ятелната човешка същност. Поради факта, че вечната истина става самостоятелна и 
се свързва с Аза в едно същество, Азът постига вечността. Духът-Себе е едно откро-
вение на Духовния свят вътре в Аза, както от друга страна сетивното усещане е 
откровение на физическия свят също в Аза... 
Също както във физическия свят отделното човешко тяло е създадено като самостоя-
телна същност, така и в Духовния свят “духовното тяло” е самостоятелна същност. И 
както във физическия, така и в Духовния свят за човека има един вътрешен и един 
външен живот. Както човекът приема вещества от физическия обкръжаващ го свят и 
ги преработва в своето физическо тяло, така той приема от Духовния свят Духа и го 
прави свое собствено достояние. Духът е вечната храна на човека. И както човекът е 
роден от физическия материален свят и му дължи своя живот, така той е роден също 
и от Духа... 
Той е отделен от намиращия се извън него Духовен свят, както е отделен и от цялос-
тния физически свят като едно самостоятелно същество. Това самостоятелно духов-
но същество ще нарека “Човек-Дух” (Geistmensch)… 
Човекът-Дух е изграден от духовната жизнена сила, както и физическото тяло е 
изградено от физическата жизнена сила. Както говорим за едно етерно тяло, по 
подобен начин трябва да говорим и за един “етерен дух”. Този етерен дух ще нарека 
Дух на Живота или Дух-Живот (Lebensgeist). Следователно духовното естество на 
човека е разчленено на три: на Човек-Дух, Дух-Живот и Дух-Себе... 
За ясновидеца, който съзерцава Духовните светове, това духовно естество на човека 
е една видима реалност... Разликата между духовното естество на човека и неговото 
физическо естество е тази, че физическото притежава една ограниченост в големина-
та си, докато духовното може да расте безкрайно... 
Това, което се приема с духовната храна, има вечна стойност. Следователно човеш-
ката аура се състои от две взаимопроникващи се части. Едната получава своята 
форма и цвят от физическия живот, другата ги получава от духовното съществуване. 
Азът разделя двете по следния начин: физическият елемент на аурата служи за 
изграждането на едно тяло, което приема в себе си живота на душата; Азът на свой 
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ред се отдава на Духа и му позволява да живее в него, а Духът от своя страна про-
никва душата и я насочва в Духовния свят. Чрез тялото, душата е затворена във 
физическия свят, чрез Човека-Дух й израстват криле, които й позволяват да се движи 
в Духовния свят... Азът се пробужда в душата, получава подтика на Духа и става 
носител на Човека-Дух. По този начин човекът участва в “трите свята” (физически, 
душевен и Духовен). Чрез физическото тяло, етерното тяло и душевното тяло той има 
своите корени във физическия свят. Чрез Духа-Себе, Духа-Живот и Човека-Дух той 
цъфти в Духовния свят. Но неговият ствол е душата... Когато Азът се прониква от 
Духа-Себе, последният се проявява по такъв начин, че астралното тяло се преобра-
зява... с помощта на Духа-Себе. Тогава инстинктите, влеченията, желанията са 
озарени от това, което Азът е получил от Духа. Така Азът, благодарение на участието 
си в Духовния свят, става господар в света на инстинктите, желанията и страстите. 
Духът-Себе се проявява в астралното тяло и го преобразява... Поради това можем да 
означим Духа-Себе, който се открива в човека, като преобразено астрално тяло. 
Нещо подобно става в човека, когато той приеме Духа-Живот в своя Аз. Тогава се 
преобразява жизненото тяло. То се прониква от Духа-Живот. Можем да назовем Дух-
Живот преобразеното жизнено тяло. А когато Азът приеме Човека-Дух в себе си, той 
придобива с това необходимата сила, за да проникне физическото тяло» (GA9, Гл. 6). 

 

 
 

Схема «(7х7х7х7х7) Степени на развитие на човека» 
(Съставена според GA11, GA13, GA93a, GA104). 

 
 Приемайки в своя Аз Духа-Себе, Духа-Живот и Човека-Дух, с 
помощта на последните, работейки над своите тела, Азът одухотво-
рява своите тела, преобразява ги в своя духовна същност, в свое 
вътрешно духовно съдържание. През следващата степен на развитие, 
наричана “Бъдещ Юпитер”, импулсиран от своя Аз, след като приеме 
в него Духа-Себе, с помощта на Духа-Себе човекът съзнателно ще 
преобразува астралното си тяло в Манас, или Дух-Себе, т.е. ще пос-
тигне съзнание като съзнанието на сегашните Ангели, ще стане Ан-
гел. През Бъдещата Венера, след като приеме в Аза си Духа-Живот, с 
помощта на Духа-Живот съзнателно ще преобразува етерното си тяло 
в Буди, или Дух-Живот, ще си изработи по-висше съзнание, подобно 
на съзнанието на сегашните Архангели, ще стане Архангел. През 
Бъдещия Вулкан, след като приеме в Аза си Човека-Дух, с помощта 
на Човека-Дух съзнателно ще преобразува физическото си тяло в 
Атма, или Човек-Дух, ще постигне още по-висше съзнание, като на 
сегашните Архаи, ще стане Архай. 
Така съществата, които днес са човеци, започват своето развитие в 

                                                                                  
периода на Стария Сатурн като несебесъзнателни същества, потопени 
в Божественото Всесъзнание, преминават през различни все по-
високи степени на съзнание, приближаващи ги все повече към себе-
съзнание, навлизат в Земния период на развитие, през който в будно 
състояние достигат себесъзнание, ще продължат нататък своето 
развитие и ще достигнат Себесъзнателното Всесъзнание в края на 
своята еволюционна вълна – на Бъдещия Вулкан, където ще обогатят 
с нови качества Създателя и ще бъдат Богове, които чрез силата на 
своето съзнание, в свобода ще сътворяват други същества и светове 
за тяхната еволюция (виж също Ев. Йоан 10: 34). 
 «И какво е съотношението между човека и Съществата на тези девет Йерархии, 
стоящи над човека, които вече са минали през своята “човешка”, т.е. себесъзнателна 
степен на развитие? Нека чрез това сравнение се приближим до едно по-пълно 
разбиране на човека. 
Ако бихме се издигнали над Серафимите, тогава ние бихме се оказали в областта на 
Божествената Троица. В какво се състои особеното предимство на Първата Йерархия 
– Серафимите, Херувимите и Престолите, пред другите Същества? Те имат, както се 
казва, способността “направо да виждат Бога”. Това, което човекът трябва да търси 
толкова упорито в хода на своето развитие, те го притежават от самото начало. Ние 
хората казваме: Ето ние трябва да започнем от нашето днешно положение и да 
търсим все по-висшите степени на познанието, волята и т.н., така ние все повече се 
приближаваме до Бога. Но колкото и да израстваме в нашето развитие, Богът винаги 
остава скрит. 
Ето голямата разлика между Първата Йерархия и човека: Още от самото начало на 
нашето развитие тези най-висши духовни Същества могат да се радват на непосредс-
твената си близост до Божествената Троица. Целта, към която се стреми човекът, е 
тяхно притежание от самото начало. Безкрайно важно е да знаем, че още от самото 
си възникване тези Същества виждат, съзерцават Бога и докато съществуват те 
непрекъснато съзерцават Бога. И всичко, което те предприемат, произтича от тяхната 
непосредствена близост до Бога; чрез тях действа самият Бог. Те просто не биха 
могли да постъпят по друг начин, за тях би било невъзможно да вършат друго, защото 
Божието съзерцание е една могъща сила, която дава непоколебима и безпрецедент-
на сигурност на импулсите. Съществата от Първата Йерархия – съзерцавайки Бога – 
автоматично следват импулсите от Божествения свят. В сферата на тези Същества 
няма и следа от размисли, от съмнения, там има само преки заповеди от Божестве-
ния свят и светкавичен преход от съзерцание към действие! Тези Същества виждат 
Божествения свят в неговата първична, истинска същност. А себе си те възприемат 
като продължители на Божията воля, на Божията мъдрост. 
Ако се спуснем към Съществата от Втората Йерархия – Господствата, Силите, Влас-
тите, трябва да кажем следното: Те вече не разполагат с непосредствената близост 
до Бога, те вече не виждат направо Бога, а Го разпознават в Неговите откровения, в 
това, което Той, бих казал, проявява в Своя облик, в Своята физиономия. ...За Съ-
ществата от Втората Йерархия в известен смисъл е напълно изключено да предприе-
мат нещо, за което Божественият свят не е дал своето съгласие. Ето защо, за да се 
получи определен напредък в мировото развитие, трябваше да се случи нещо твърде 
особено. В определен период от еволюцията определен брой Същества от Духовете 
на Движението, или Силите, бяха “отзовани” от сферата на Силите, те бяха така 
поставени в хода на мировото развитие, че вместо да го насърчават, започнаха да го 
спъват. Този космичен процес в Науката за Духа или Антропософията наричаме 
“Битката на Небето”. 
Следователно в хода на мировото развитие бяха вмъкнати действията на “отзовани-
те”, “декласираните” Същества, защото висшите Йерархии бяха преценили, че ако се 
напредва по права линия крайната цел на еволюцията никога не би могла да бъде 
постигната, бяха преценили, че човеците биха се развивали и по-нататък, обаче 
техните сили нарастват именно когато те влагат повече усилия, ако срещат пречки по 
своя път. За благото на човечеството определени сили и Същества трябваше да 
бъдат “отзовани”. Те не са зли сами по себе си и ние никога не бива да ги третираме 
като “зли сили”. Дори бихме могли да кажем, че поставяйки пречки в развитието те 
пожертваха самите себе си. В най-общ смисъл биха могли да бъдат наречени “Богове 
на препятствията”. Тези “отзовани”, “декласирани” Същества не бяха зли, напротив, 
те бяха големите насърчители на развитието, те предизвикаха щурма срещу право-
линейното развитие, като по този начин породиха и злото в света. 
Естествено еволюционният път на тези “декласирани” Същества тръгна в съвсем 
друга посока, твърде различна от посоката на техните братя. Обаче, пак в Божестве-
ния план на сътворението, действията на тези Същества имаха своето точно опреде-
лено място. Една последица от техните действия беше тази, че през Периода на 
Старата Луна, в известен смисъл тези Същества се превърнаха в изкусители на 
Ангелите. Тогава на Старата Луна Ангелите постигаха своята “човешка” степен... 
И когато след Периода на Пралайя, на чисто духовно съществуване Старата Луна 
премина в период на Манвантара, на ново проявление, превръщайки се в днешната 
Земя, основните планетарни процеси се повториха, в резултат на което от своето 
развитие изостанаха точно онези Ангелски Същества, които на Старата Луна бяха 
повлияни от Силите; те се включиха в едно ретроградно развитие. 
Всичко това доведе дотам, че в хода на Земното развитие се очертаха две категории 
Ангелски Същества, едната от които непрекъснато напредваше, а другата – непре-
къснато изоставаше. Напредващите Ангелски Същества се доближиха до човека през 
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Лемурийската епоха, когато той беше станал достатъчно зрял, за да приеме в себе си 
зародиша на човешкия Аз, и му предоставиха възможността да се издига в Духовните 
светове, без да носи последиците от всичко онова, което беше възникнало през 
Стария Лунен Период под формата на едни или други препятствия. А изоставащите 
Ангелски Същества, които ние наричаме луциферични Същества, започнаха да се 
домогват до астралното тяло на човека – понеже те нямаха власт върху Аза – и в 
структурата на това астрално тяло те вложиха всички последици от Битката на 
Небето. Следователно докато Силите бяха така да се каже изпратени да участват в 
Битката на Небето, превръщайки се в Богове на препятствията, последиците от 
техните действия се промъкнаха в човешкото астрално тяло и там те означаваха вече 
нещо съвсем друго: там те предоставиха на човека възможността да греши и да 
върши зло! Едва тогава човекът получи уникалната възможност да греши и да върши 
зло, като в същото време той получи и друга възможност, чрез своите собствени сили 
да се издига над заблужденията и над злото! 
Да не забравяме, че Съществата от Втората Йерархия, дори и “декласираните” Сили 
изобщо не разполагаха с никаква възможност да бъдат зли чрез своите собствени 
сили и по своя собствена воля. Едва съществата на Третата Йерархия и преди всичко 
тези, които стояха най-близко до човека – Ангелите, и то само част от тях – луцифе-
ричните Ангели, можеха да последват Боговете на препятствията или да не ги пос-
ледват, само те имаха свободата на избора. 
Ние виждаме, че чрез работата на луциферичните Ангели върху човешкото астрално 
тяло, в известен смисъл човекът получи възможността сам да си поставя най-висши 
цели – каквито впрочем бяха непостижими дори и за Серафимите. Това е изключи-
телно важно! Серафимите, Херувимите, Престолите просто не могат друго, освен 
непосредствено да следват импулсите, идващи от Боговете. Господствата, Силите, 
Властите – цялата Втора Йерархия, също не могат да постъпят по друг начин. Една 
част от Силите беше “командирована” на съответното място, следователно дори и те, 
включвайки се в хода на развитието не можеха друго, освен да изпълнят заповедите 
на Боговете. Дори и в онази област, която бихме могли да наречем “произход на 
злото”, те не постигнаха нищо друго, освен да изпълняват волята на Боговете и, 
превръщайки се в служители на злото, те не вършат нищо друго, освен да изпълняват 
волята на Боговете, които чрез обходния път на злото искат да утвърдят доброто. Ако 
слезем още по-надолу до Архаите и Архангелите – те също не могат да станат зли по 
свой избор, защото когато те, съответно на Стария Сатурн и на Старото Слънце, 
минаваха през своята “човешка” степен, Силите все още не бяха командировани, така 
че тогава изобщо не съществуваше никаква възможност за едно или друго от тези 
Същества да бъде зло по свой собствен избор. 
И първите Същества, които получиха възможността да бъдат зли са именно Ангелите, 
защото тази възможност се появи едва в хода на Старото Лунно развитие, когато се 
разигра Битката на Небето. Една част от Ангелите не се възползва от възможностите 
и не се поддаде на изкушенията, дошли от Боговете на препятствията. Така че, дори 
всред част от Ангелите ние откриваме такива Същества от Духовните Йерархии, 
които не могат да вършат нищо друго, освен да изпълняват волята на Боговете, които 
бяха лишени от възможността да не изпълняват волята на Боговете. Ето кое е същес-
твеното! 
Тъкмо луциферичните Ангели проникнаха в човешкото астрално тяло, започвайки от 
Лемурийската епоха на Земното развитие, и предоставиха на човека да бъде зъл, да 
върши зло, но в същото време му предоставиха и другата възможност – сам да 
напредва в своето себепознание, в своето вътрешно развитие. Така че в целия 
диапазон на Йерархиите възможността за свободна воля съществува само при част 
от Ангелите и при човека. Макар първоначалната възможност за свободна воля да 
покълва всред Ангелската Йерархия, нейното истинско култивиране започва именно 
при човека. 
Когато човекът през Лемурийската епоха слезе на Земята, най-напред той трябваше 
да попадне под властта на луциферичните Духове. Първоначално те успяха да 
наситят човешкото астрално тяло със своите собствени сили и Азът беше така да се 
каже “вплетен” в тези сили. Ето защо през Лемурийската и Атлантската епоха, а и 
известно време след тях, Азът стои пред нас като обвит в един луциферичен облак. 
Човекът можа да бъде предпазен от посегателствата на тези сили само благодарение 
на други духовни Същества, а именно на напредващите Ангели и Архангели. Всички 
те можеха да се въплъщават в определени индивиди, които се проявяваха като 
забележителни водачи на цялото човечество. И това продължи до онзи момент, 
когато настъпи нещо изключително, а именно, когато едно духовно Същество, което 
дотогава беше свързано само със Слънцето, напредна до такава степен, че вече 
можеше да обхване не само физическото, етерното и астралното тяло на човека, 
както постъпваха другите Същества от висшите светове, но и неговия Аз. В Антропо-
софската Наука за Духа често се изтъква, че... през миналите епохи висшите Същест-
ва слизаха долу и внасяха определени душевни сили в човешкото физическо, етерно 
и астрално тяло. Но ето, че настъпи времето, когато една човешка индивидуалност 
можа да приеме в себе си най-висшето Същество, което до този момент беше свър-
зано с нашето Слънце и което сега насочи всичките си сили към укрепване на Аза. 
Слънчевото Същество Христос слезе на Земята и навлезе в Земното тяло на един 
човек, навлезе в едно оживено от човешката кръв тяло, в тялото на Исус от Назарет. 
И благодарение на факта, че Азът все повече и повече се проникваше от силите на 
Христовото Същество, този Аз постигна съвсем нови качества, а именно, способност-
та чрез своите собствени сили да се издига в Духовните светове и да се освобождава 

                                                                                  
от всички влияния, които биха го повлекли надолу в пропастта. Защото това космично 
Същество – Христос, което проникна дори в Аза, съвсем не приличаше на другите 
духовни Същества, които до този момент слизаха долу и изпълваха с душевни сили 
човешкото физическо, етерно и астрално тяло. В лицето на Христос ние имаме едно 
духовно Същество от съвсем друг порядък, едно Същество, което не желае да 
упражнява абсолютно никаква принуда върху човека (курсивът е мой. Бел. пр.). 
Кръвта е видимият израз на Аза. Но както кръвта е материалният израз на Аза, така и 
топлината на кръвта, огънят на кръвта е така да се каже остатък от огъня на Стария 
Сатурн. А космичното Христово Същество трябваше да се прояви по два начина: най-
напред в огъня. Пред Мойсей То изяви себе си в горящата къпина и в светкавиците на 
планината Синай, защото Съществото, което проговори на Мойсей от горящата 
къпина и от светкавиците на Синай е същото, което можа да проникне в човешкия Аз. 
Тогава то все още подготвяше своето идване на Земята, за да се появи по-късно в 
едно оживено от човешката кръв тяло, в тялото на Исус от Назарет: Слънчевото 
Същество навлезе в Земното тяло на един човек, а след смъртта на тялото (на 
Кръста. Бел. пр.) остана управляващ Дух на Земята.  
До Христовото Събитие... хората все още бяха твърде далеч от същинското предназ-
начение на човека: сам да ръководи своето развитие! Хората все още имаха нужда от 
инспирациите на “по-добрите” Същества. Така действаха всички основатели на 
религии преди Христовото събитие: в тях просто се “вмъкваше” едно или друго 
Същество, което не беше взело участие в Битката на Небето, така че те не 
разполагаха напълно със себе си. Тези основатели на религии се проявяваха като 
забележителни водачи на човечеството и за определен период от време те се 
стремяха да наложат своите учения безпрекословно! 
През живота си Христос не е предприел абсолютно нищо за разпространението на 
Християнството. Той не разчита на Своето “учение”! Защото Христос действа не чрез 
Своето учение, а направо чрез това, което върши. Основното, решителното действие 
на Христос е Неговата смърт! И Неговото физическо присъствие изобщо не е 
необходимо за по-нататъшното разпространение на Християнството. Това е 
принципната разлика между Христос и другите основатели на религии. Когато 
възкръсналият застана пред очите му, Павел беше поразен от личната и окултна 
опитност, че Христос е жив! За Павел решителният импулс дойде не от Евангелията, 
а от неизмеримото могъщество на Христовото дело, на Христовата смърт! Ето за 
какво става дума! 
Да погледнем сега Христос. В лицето на Христос ние имаме едно духовно Същество 
от съвсем друг порядък, едно Същество, което не желаеше да упражнява абсолютно 
никаква принуда върху човека. Другите религиозни системи се опират на съответните 
учения и общо взето техните учения не се различават от тези на Християнството, 
обаче при Християнството нещата се свеждат до действието, а не до учението! И 
характерът на това действие е такъв, че то не принуждава никого и човекът сам, 
абсолютно свободно, решава дали да свърже своя индивидуален Аз с космичния 
Христос. Защото съвсем не е достатъчно Христос да присъства в човешкото астрално 
тяло. За да бъде разбран, Христос трябва да присъства в човешкия Аз. И Азът сам 
трябва да реши дали да приеме Христос в себе си. Ето за какво става дума! И тъкмо 
по този начин, приемайки Христос в свобода – човешкият Аз приема в себе си една 
реална, Божествена сила, а не едно учение. Следователно живата сила, чрез която 
човекът ще излезе от материята и ще се върне отново в Духовния свят, е 
Силата на Христос, приета свободно в Аза. 

{Същността на човешкия Аз е Христос, Логосът или Словото: 
“Не аз, а Христос в мен”. 

Затова Христос казва: “…защото не дойдох да съдя света, но да спася 
света” (Ев. Йоан 12: 47). 
 “Аз съм Пътят и Истината, и Животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез 
Мене” (Ев. Йоан 14: 6). 
 “Истина, истина ви казвам, който вярва в Мене, делата, които върша Аз – и 
той ще ги върши…” (Ев. Йоан 14: 12). 
 “Аз съм лозата, вие сте пръчките; Който пребъдва в Мене и аз в него, той ще 
дава много плод; защото отделени от Мене не можете да сторите нищо” (Ев. Йоан 
15: 5). 
 “Ако пребъдете в Мене и думите ми пребъдат във вас, искайте каквото и да 
желаете и ще ви бъде” (Ев. Йоан 15: 7)}. 

Не е съществено, че християнските учения са повторения или развитие на една или 
друга религиозна система. Същественото е, че главният въпрос на Християнството е 
самото Христово дело, самото Христово действие, което може да се превърне в 
лично достояние на всяка човешка душа само в акта на едно свободно навлизане във 
висшите светове. Следователно човек може да приеме в себе си Христовата сила 
само в свобода и никой не може да я приема по друг начин, освен в свобода. И това 
стана възможно за човека само поради факта, че Христос слезе на Земята и живя 
само в човешко тяло. 
В съвсем друго положение се намират падналите, луциферичните Ангели. Те тряб-
ваше да получат своята “човешка степен” още през периода на Старата Луна. Обаче 
сега, в Земния Период, те се оказаха изостанали в своето развитие, те можеха да се 
домогват само до човешкото астрално тяло, но не и до човешкия Аз... През Лемурийс-
ката епоха луциферичните сили непрекъснато се промъкваха в човешкото астрално 
тяло, насищайки го със своите собствени качества, които попадайки в астралното 
тяло се проявяваха като зло, като низши, необуздани страсти... правеха човека 
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податлив на грешки и заблуждения... Луциферичните Духове просто вкараха предраз-
положението към злото в човешкато астрално тяло. И ако те не бяха сторили това, 
човекът никога не би стигнал дотам, да изпада в заблуждения и да върши зло... 
И все пак, великите предводители на човечеството, следвайки своите далечни цели, 
предпазиха човека от едно прекалено потъване в материалния свят. Но ето че настъ-
пи Събитието на Голгота. Нека да си представим един човек, който приема Христос в 
себе си и то напълно свободно – ние знаем, че Християнството е едва в своето 
начало, но нека да си представим идеалния случай: човешкият Аз приема в себе си 
Христовата сила, приема я в пълна свобода. И когато този Аз е достатъчно 
напреднал, за да се свърже с Христос, тогава Христовата светлина нахлува и в 
астралното тяло. Да, Христовата светлина започва да свети в същото астрално тяло, 
което по-рано беше завладяно от луциферичните Същества. И какво ще стане в 
бъдеще? 
Поради факта, че с помощта на Христос и единствено с помощта на Христос ние се 
освобождаваме от всички онези качества, които идват от луциферичните Същества, 
ние – като хора – постигаме и нещо друго: освобождаваме самите луциферични 
Същества! И един ден ще бъде възможно следното: луциферичните Същества, които 
през периода на Старата Луна потънаха заради човешката свобода в едно низходящо 
развитие и по-късно, вече на Земята, бяха лишени от възможността да изживяват 
Христос, сега сами ще могат да изживеят Христовата сила! Да, един ден 
луциферичните Същества ще бъдат спасени чрез човека. И по този начин човекът ще 
стане много по-силен, отколкото би останал, ако не би положил усилия за 
спасяването на Луцифер! Защото, представете си за миг, че човекът би останал 
недокоснат от луциферичните сили, тогава Христовата сила би се “разлетяла” навън 
из Космоса, несмущавана от никакви луциферични препятствия и за човека би се 
оказало невъзможно да напредва по пътя на Доброто, Истината и Мъдростта със 
същия устрем, със същото упорство, каквито той може да прояви в борбата си за 
преодоляване на противниковите сили. 
И така, човекът застава пред нас като едно самостоятелно звено от нашите Йерархии 
и ние ясно виждаме, че той е твърде различен от всички тях. Ние ясно виждаме, че 
човекът е поставен в света по съвсем друг начин, отколкото Серафимите, Херувимите 
и Престолите, отколкото Господствата, Силите и Властите, отколкото Архаите, 
Архангелите и част от Ангелите. Вглеждайки се напред в бъдещето, човекът вече 
може да си каже: Да, аз съм призван да търся в най-недостъпните и дълбоки области 
на моята душа всичко онова, което поражда импулсите на моите действия и трябва да 
извличам тези импулси направо от себе си, а не от съзерцаването на Бога, както 
правят Серафимите. И Христос не е такъв Бог, чиито импулси следва да бъдат 
изпълнявани безпрекословно; Неговите импулси могат да бъдат приети единствено в 
свобода! Ето защо той е Богът, който никога не ограничава – и то в ни най-малка 
степен – индивидуалното развитие и свободната волеизява на човешкия Аз. Ето защо 
Христос можа да произнесе забележителните думи: ”И ще познаете истината и 
истината ще ви направи свободни” (Ев. Йоан 8:, 32)... 

{Бел. пр.: “Работете не за храна, която се разваля, а за храна, която трае за 
вечен живот, която Човешкият Син ще ви даде; защото Отец Бог Него е потвър-
дил с печата Си” (Ев. Йоан 6: 27). 
 “Прочее, ако Синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни” (Ев. Йоан 8: 
34-36). 
 «“Синът човечески” е Азът и астралното тяло» (GA103, 25.V.1908). В езика 
на Посветените, написали Евангелията, човешкият Аз и астрално-
то тяло са назовани с техническия израз “Човешки син”}. 

Следователно, ние виждаме, че мировото развитие не се гради върху механични 
повторения, а че в определен момент настъпва нещо съвършено ново. Ангелите, 
Архангелите и Архаите минават през такава „човешка степен”, която по нищо не 
прилича на „човешката степен” характерна за Земния човек. Земният човек има да 
изпълни една съвършено нова мисия в света... И той слезе в Земния свят именно за 
да изпълни своята мисия. А Христос дойде в света, за да предложи на човека Своята 
незадължаваща, свободна помощ; не като един Бог, който управлява отгоре, а като 
„първороден” между равни {«Исус им отговори: “Не е ли писано във вашия закон: ”Аз 
рекох – Богове сте вие””» (Ев. Йоан 10: 34)}. 
Едва сега започваме да разбираме цялото достойнство, цялото величие на човека 
сред небесните Йерархии, и обръщайки поглед към смайващото им величие, ние си 
казваме: Да, те са толкова велики, добри и мъдри, че никога не могат да се отклонят 
от правилния път, обаче голямата мисия на човека е да внесе тук, в Земния свят, не 
друго, а Свободата, а заедно със Свободата и онази висша сила, каквато е Любовта. 
Защото без Свободата Любовта е невъзможна. Едно същество, което безусловно 
следва този или онзи импулс, върши именно това, обаче за едно същество, което 
може да постъпи и по друг начин, съществува само една сила, която ще го улесни да 
следва импулсите от Духовния свят и тази сила е Любовта. Свободата и Любовта са 
два полюса, които си принадлежат взаимно. И ако Любовта трябваше да навлезе в 
нашия Космос, това можеше да стане единствено чрез Свободата, а това означава 
чрез Луцифер и неговите победители и, естествено, чрез Спасителя на човека, чрез 
Христос. Ето защо Земята е Космосът на Любовта и Свободата, и тъкмо това е 
същественото, че ние – без да пробуждаме каквато и да е нескромност в човека – 
гледаме на Йерархиите така, както нашият западноевропейски езотеризъм винаги е 
препоръчвал: Серафимите, Херувимите и Престолите – съзерцавайки Бога – автома-
тично следват импулсите от Духовния свят; Господствата, Силите и Властите са все 

                                                                                  
още до такава степен свързани с висшите светове, че те трябва да бъдат „команди-
ровани” тук или там с оглед на общочовешката еволюция. Дори Архангелите и Духо-
вете на Личността, Архаите, не могат да грешат, следователно, те не могат да извър-
шват нито едно злодеяние, ръководейки се от своята свободна воля. Ето защо ги 
наричаме Пратеници на Йерархията, стояща непосредствено над човека: за да 
загатнем, че те не изпълняват своите собствени намерения, а задачите, които им се 
възлагат отгоре. И в лицето на човешките същества се заражда една друга Йерархия, 
която ще изпълнява своите собствени задачи. През бъдещите епохи на Юпитер, 
Венера и Вулкан, човекът ще стане изпълнител на своите собствени импулси. Рано 
или късно той наистина ще постигне тази степен на съвършенство... 
И сега, какво трябва да кажем за човека, ако поискаме да го причислим към Йерархи-
ите? Веднага след Архангелите и Ангелите започва Йерархията на Свободата, или 
Йерархията на Любовта, а броейки отгоре, това е десетата Йерархия, която – макар 
и още в зародиш – все пак принадлежи към духовните Йерархии. 
В Космоса никога нищо не се гради върху повторението, при всеки следващ етап от 
еволюцията се включва някакъв нов принцип. И тъкмо включването на този нов 
принцип е същинската мисия на онази Йерархия, която в момента минава през своята 
„човешка” степен» (GA110, 18.ІV.1909-ІІ). 
 «Впрочем извънредно трудно е – понеже при смяната на планетарните състояния 
се променят и всички понятия – да бъде дефинирана мисията на Стария Сатурнов, 
Стария Слънчев и Стария Лунен период. Това не е лесно, защото на първо място 
следва да дефинираме, макар и съвсем абстрактно, мисията на нашата Земя. Предс-
тава за тази мисия ще получим най-лесно, ако се замислим по какъв начин са изгра-
дени различните сили, чиито откровения срещаме навсякъде в мировото пространст-
во. Ако насочим поглед към вътрешния свят на човека, към неговия душевен живот, 
към неговите мисли, чувства и воля, а също и към човешките обвивки, към външната 
страна на човешката природа, и в двата случая имаме физическото тяло, етерното 
тяло и астралното тяло, така че когато разглеждаме днешния човек и се абстрахира-
ме от неговия Аз, ние се изправяме пред една сложна тъкан от физическо, етерно и 
астрално тяло, в която са вплетени като в една външна обвивка волята, чувствата и 
мислите. 
Но тези сили в човека, както във външния, така и във вътрешния човек винаги са 
сродни с някаква предишна мисия, свързана с едно друго предишно планетарно 
въплъщение на Земята. Нека да вземем например мисията на Стария Сатурн... 
Ако нашата Земя не би минала през своето Сатурново въплъщение, нямаше да 
съществуват в днешния си вид нито човешката воля, нито човешкото физическо тяло. 
Това, което притежава като воля и като физическо тяло, човекът дължи на Стария 
Сатурн. А факта, че той дължи своето физическо тяло на Стария Сатурн, ние извли-
чаме от Хрониката Акаша. Обаче всяко от миналите планетарни въплъщения на 
Земята се отразява на формите, възникващи по-късно. Ето защо това, което днес се 
проявява като воля, следва да разглеждаме като последействие на Сатурновия 
елемент. Волята, като една от проявите на човешката същност, води своето начало 
от Стария Сатурн. 
А представа за мисията на Слънчевото състояние ние ще получим, ако разглеждаме 
това, което наричаме човешко етерно тяло, като нещо пряко свързано с чувствата. 
Етерното тяло възниква през периода на Старото Слънце, обаче последствието от 
този факт се свежда до това, че по-късно човекът можа да развие вътрешната сила на 
чувствата. 
И когато се обърнем към Лунното състояние, виждаме, че с него са свързани човеш-
кото астрално тяло и човешките мисли... За да се развият тези сили на вътрешния и 
на външния човек – волята, чувствата и мисленето, респективно физическото, етер-
ното и астралното тяло – по такъв начин, че днешният човек да ги трансформира в 
своя вътрешен и външен свят, за тази цел бяха необходими онези космични мисии, 
присъщи на всяко едно планетно въплъщение на нашата Земя. И всеки път Същест-
вата на Йерархиите трябваше да си взаимодействат по нов начин, само и само да 
бъдат изпълнени задачите на трите последователни планетни въплъщения на нашата 
Земя, само и само да бъде подпомогнат човекът в изграждането на това, което днес 
представлява неговата цялостна организация. 
Следователно мисията на Стария Сатурн трябваше да бъде изпълнена, защото в 
противен случай човекът не би могъл да получи наченките на физическото тяло и 
волята. Мисията на Старото Слънце трябваше да бъде изпълнена, защото в противен 
случай човекът не би разполагал с етерното тяло и с чувствата, и накрая трябваше да 
бъде изпълнена мисията на Старата Луна, защото в противен случай човекът не би 
разполагал с астралното тяло и с това, което наричаме сила на мисленето. И така, 
трите предходни въплъщения на нашата Земя бяха посветени най-вече на онова, 
което можем да наречем един от най-важните елементи на човешката същност, на 
човешкия “Аз”. 
Ние сме изправени пред факта, че външното, физическото тяло, което е “излято” от 
природата на Стария Сатурн, от Духовете на Земята, не представлява нищо друго, 
освен волята, погледната отвън. При нас волята е импулсирана от вътрешната 
човешка природа и се проявява под съответните форми на вътрешния душевен 
живот... Земята мина през Слънчевия период, за да положи от една страна основите 
на етерното тяло чрез Духовете на Мъдростта, и от друга страна – също чрез елемен-
та на Мъдростта – за да положи основата на онова, което отразява вътрешната 
мъдрост: чувствата! А мисията на Старата Луна беше свързана с астралното тяло и с 
мисленето... 
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Духовете, които действаха през Стария Сатурнов период, Духовете на Волята, имаха 
мисията да изградят онзи елемент, който по-късно, през Земния Период, можа да се 
прояви като воля. Ето великата мисия на Стария Сатурн: зародишните кълнове на 
волята поникнаха още в самото начало на човешката еволюция. И когато разглежда-
ме нещата по този начин, ние усещаме истинско уважение, истински респект пред 
космичните сили. Ние истински оценяваме тези сили, когато виждаме, че заради 
художествената тъкан на външната воля, живееща във физическото тяло, и заради 
вътрешната воля е било необходимо едно цяло планетарно въплъщение. От общия 
свят на Йерархиите трябваше да възникне, а после и да изчезне една цяла планета, 
само и само за да се утвърди онзи елемент, който се проявява в нашата външна и 
вътрешна воля. Трябваше да възникне Старото Слънце, за да се появи елементът на 
чувствата, вътрешният елемент на мъдростта. А заради това, което после намери 
израз в нашия мисловен елемент, в нашето астрално тяло, беше необходима мисията 
на Старата Луна. Но каква е мисията, избрана от Духовете на Формата, каква е 
следователно същинската мисия на Земята? 
Ако свързваме мисията на Стария Сатурн с утвърждаването на волята, мисията на 
Старото Слънце – главно с утвърждаването на чувствения елемент, мисията на 
Старата Луна – главно с утвърждаването на мисловния елемент, редно е да свържем 
мисията на Земната планета с постигането на пълна хармония между тези три еле-
мента, всеки от които се стремеше към надмощие, към хегемония през отделните 
планетарни въплъщения на нашата Земя, така че отсега насетне между тези три 
елемента може да се търси равновесие и пълна хармония. Ето до какво се свежда 
мисията на нашата Земя. Мисията на Земята е да потуши борбата на тези три еле-
мента и да ги докара до състояние на покой и равновесие. И човекът активно участва 
в тази Земна мисия, изграждайки най-напред в самия себе си равновесието между 
мисли, чувства и воля. Фактически при възникването на Земята човекът представля-
ваше една безпорядъчна тъкан от мисли, чувства и воля. А в това, че при съвремен-
ния човек все още липсва пълно равновесие между тези сили и вместо него е налице 
по-скоро безредие и дисхармония, може да се убеди всеки, който е напреднал поне 
малко по пътя на себепознанието. Нарушаването на хармонията, на равновесието 
между тези сили веднага води до нарушаване на здравето на човека. 
На първо време човекът е призван да постигне хармонията между своите мисли, 
чувства и воля, за да я излъчи после от себе си и да я предаде на Земята. 
Окултната символика винаги е изобразявала мисията на Земята с помощта на... 
равностранния триъгълник... Съзерцавайки триъгълника, окултистът може да види в 
него един символ за абсолютното уравновесяване на онези сили, които в хода на 
трите досегашни въплъщения на Земята непрекъснато се стремяха към хегемония. 
Азовите действия в човека не означават нищо друго, освен създаването на един деен, 
на един активен център в човешката природа, с чиято помощ да бъде изградено 
именно равновесното състояние. Фактически човекът е призван да изпълни на Земята 
великата мисия, а именно: чрез своите собствени сили да извоюва равновесието на 
силите, всяка от които през миналите епохи се стремеше да господства над другите... 
Тайната на тази мисия всъщност се свежда до следното: чрез равновесието на трите 
сили, вътрешният свят на човека поражда нещо съвсем ново. И наистина, по този 
начин, наред с трите предишни елемента, възниква един четвърти елемент и този 
четвърти елемент е елементът на Любовта. В нашия свят любовта може да възник-
не само тогава, когато хегемонията на трите сили бъде заменена от едно абсолютно 
равновесие... 
Ето защо нашата планета е планета на любовта и поради тази причина въпросното 
равновесие, възникващо при взаимодействието на трите сили, по своята същност 
представлява акт на любовта и като такъв, този акт на любовта трябва да бъде 
внесен в мировата еволюция през всичките следващи планетни въплъщения, именно 
чрез мисията на Земята... 
Това взаимодействие между мисли, чувства и воля във вътрешния свят на човека 
протича по такъв начин, че дава началото на това, което наричаме субстанция на 
любовта. И фактически тя е тази, която може да бъде наречена същински продуктив-
ната, вътрешно продуктивната сила в Земното съществуване» (GA121, 11.VІ.1910). 
 «Но какво е необходимо... за Любовта? Какво означава едно същество да обича 
друго същество? За тази цел е необходимо това същество да има пълно себесъзна-
ние, да бъде напълно самостоятелно... Само едно същество, което е самостоятелно, 
което е напълно отделено от другото същество, може да го обича. Ето защо човекът 
трябваше да стане едно същество, надарено с „Аз”, едно Азово същество. И Азът 
трябваше да бъде вложен в троичното човешко тяло, за да може Земята да изпълни 
своята мисия на Любовта; да я изпълни чрез човека... Както другите сили, така накрая 
и Мъдростта се влива в нас от Боговете по време на Лунното съществуване, а по 
време на Земното съществуване в него се влива Любовта; и носител на Любовта 
може да бъде единствено самостоятелният Аз, който се изгражда постепенно в хода 
на Земното развитие... 
За продължителни периоди от време силата на Любовта е била пренасяна в човека от 
Яхве чрез нощното съзнание (по време на сън. Бел. пр.), т.е. по един несъзна-
ван начин... През онези древни епохи, когато човекът все още не можеше да приема 
от Слънцето силата на Любовта, когато той все още не можеше да приема тази сила 
на Любовта направо чрез светлината на Слънцето... тогава той приемаше отразената 
сила на зрялата Мъдрост от Луната, от Лунната светлина. Тя струеше към него от 
Лунната светлина по време на нощното съзнание. Ето защо Яхве (седмият Ело-
хим или седмият Дух на Светлината. Бел. пр.) е наричан още и владетел на 

                                                                                  
нощта, подготвящ човека за Любовта, която трябваше да възникне по-късно в услови-
ята на ясното дневно съзнание. В определено време от нощта, Луната ни препраща 
отразената слънчева сила. А това е същата светлина, която се носи към нас от 
Слънцето. Ето как в онези времена Яхве или Йехова препращаше силата на зрялата 
Мъдрост, силата на шестте Елохима, и той насочваше тази сила към човеците по 
време на нощния сън и ги подготвяше за по-късния дар на Любовта, за способността 
да приемат силата на Любовта чрез своето будно дневно съзнание... 
В прадалечното минало нощта е била по-дълга и с много по-силно въздействие върху 
човека. По време на сън, през нощта астралното тяло и Азът са извън физическото и 
етерното тяло; Азът е изцяло в астралния свят, а астралното тяло е като инфилтри-
рано в човека, но отвън, така че истинската му същност обитава в божествено-
духовния свят. И сега Слънцето не може да осветлява направо човешкото астрално 
тяло и да възпламенява в него силата на Любовта. Сега действа Луната, която 
отразява Слънчевата светлина чрез Яхве или Йехова. Луната е символът на Яхве или 
Йехова, а Слънцето е символът на Логоса, който представлява съвкупността от 
другите шест Елохима... 
Така постепенно човекът беше подготвен, за да приеме самия Логос, или Словото, 
силата на неговата Любов... Как можа да се осъществи това?... Човекът е призван да 
развие себесъзнателната Любов в условията на Земята. Следователно, той трябваше 
да има някакъв водач, някакъв учител за периодите на своето дневно съзнание, 
когато би могъл да възприема със своите сетива. Любовта можеше да бъде пренася-
на в човека само нощем, по време на неговото спящо съзнание. Но в хода на разви-
тието трябваше да настъпи нещо, нещо напълно конкретно, което би позволило на 
човека да вижда външно, физически, Съществото на Любовта. Как можеше да стане 
това? Само по един начин: Съществото на божествената Любов, Логосът, трябваше 
да слезе на Земята и да стане същество от плът и кръв, което човекът ще може да 
възприема със своите сетива. Понеже човекът беше напреднал до степента на 
външното сетивно възприятие, самият Бог, Логосът, трябваше да стане едно сетивно 
същество. Той трябваше да се появи в едно физическо тяло. 
Това събитие стана чрез Христос Исус, и историческото появяване на Христос Исус 
означава не друго, а че в началото на нашето летоброене силите на шестте Елохима, 
или на Логоса, (при кръщението в реката Йордан. Бел. пр.) се въплътиха в 
Исус от Назарет и се очертаха във видимия свят.... Това, което се намира на Слънце-
то като вътрешна сила, като сила на Логоса и неговата Любов, прие физическия облик 
на едно човешко тяло, тялото на Исус от Назарет. Бог трябваше да се яви пред 
сетивното съзнание на Земния човек, както и другите същества и предмети. Следова-
телно, какво представлява това Същество, което застава пред нас като Христос Исус 
в началото на нашето летоброене? То е не друго, а въплъщението на Логоса, на 
шестте Елохима, предхождани от подготвителната мисия на Бога Яхве. Ето защо този 
Исус от Назарет, в когото се инкарнира Христос или Логосът, донася това, което по-
рано можеше да се намери само на Слънцето и оттам, единствено под формата на 
Слънчева светлина, поемаше към Земята; сега Христос Исус е този, който внася 
Логоса в човека, в самата история на човечеството. „И Логосът (Словото) стана 
плът” (Ев. Йоан 1: 14)... Самият Логос се е въплътил в един отделен човек и е станал 
видим в условията на физическо-сетивния свят... 
Следователно, планетарната мисия на Земята, това което трябва да произлезе от 
Земята чрез събитието в Палестина, започва едва в този решителен момент; всичко 
преди това е било само подготовка. И как примерно трябваше да се назовава Хрис-
тос, който живя в тялото на Исус от Назарет? 
Той трябваше да назовава себе си примерно като великия „носител” и ”оживотвори-
тел” на себесъзнателното и свободно човешко същество... Земята е тук, за да даде на 
човека пълното себесъзнание, което можем да изразим и с думите „Аз съм”. Всичко 
преди това е било само подготовка за човешкото себесъзнание, за „Аз съм”; и точно 
Христос е този, който дава на всички човеци – на всяко отделно човешко същество – 
импулса да бъде изживяно състоянието „Аз съм”. Едва сега могъщият импулс на „Аз 
съм” може да тласне човечеството напред в неговото развитие. Нека да сравним 
Християнството със старозаветното учение. В старозаветното учение човекът все още 
не чувстваше напълно величието на „Аз съм” в своята собствена личност. Той все 
още беше запазил един остатък от съноподобното съзнание на древното минало, 
когато човекът се чувстваше не като един самостоятелен „Аз”, а като част от духовни-
те Същества, както и днес животното е част от „Груповата душа” на своя животински 
вид. Човеците напуснаха Груповата душа и се изкачиха до самостоятелното индиви-
дуално съществуване, до онова „Аз съм”, което е налице у всеки отделен човек. А 
силата, която тласка човеците към това Азово съзнание, е Христос. 
Старозаветният човек далеч не се усещаше така строго затворен и обособен в своята 
собствена личност, както новозаветният човек. Човекът от Стария Завет все още не 
можеше да казва за себе си: „Аз съм един Аз”. Той се усещаше като разлят в целия 
древен юдейски народ и живееше в „Груповия Аз на народа”... Той не усещаше 
състоянието „Аз съм” така, както го усеща и както все повече ще го усеща истинският 
християнин. Той се чувстваше като частица от целия народ и когато поглеждаше 
нагоре към Груповата душа – изразявайки нещата – казваше: „Моето съзнание се 
простира нагоре до Отеца на целия народ, до Авраам; ние – Аз и Отец Авраам – сме 
едно. Всички ние сме обхванати от един общ Аз; и аз се чувствам подслонен в духов-
ната субстанциалност на света само тогава, когато чувствам, че съм потопен в самата 
субстанция на народа”. Ето така човекът от старозаветната епоха поглежда нагоре 
към Отец Авраам и казва: Аз и Отец Авраам сме едно цяло. В моите вени тече съща-
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та кръв, както и във вените на Авраам. И тогавашният човек усещал Авраам като 
могъщ корен, от който никнат отделните издънки, отделните авраамити. 
Но после идва Христос и казва на най-близките си посветени: Досега хората разсъж-
даваха според плътта, според кръвното родство; точно то беше за тях съзнанието, че 
са свързани с една по-висша, невидима връзка. Сега обаче вие трябва да повярвате в 
една много по-духовна връзка, която надхвърля кръвното родство. Вие трябва да 
повярвате в една духовна субстанция, от която израства Азът, и тя е много по-
духовна от субстанцията, която – като Групова душа – обединява юдейския народ. 
Вие трябва да повярвате в това, което е стаено в мен и във всеки отделен човек, и то 
е едно цяло не само с Авраам, но и с божествените принципи на Космоса. Ето защо 
Христос подчертава в Евангелието на Йоан: „Преди да бъде Авраам, беше „Аз съм”!” 
(Ев. Йоан 8: 58). Моят пра-Аз се простира нагоре не само до бащиния принцип, до 
Авраам, а пулсира из целия Космос, моята духовна същност е вложена там, в Космо-
са. „Аз и Отец  едно сме!” (Ев. Йоан 10: 30). 
Трябва да усетим важността на тези думи; трябва да усетим тласъка, породен от 
импулса, който възникна с идването на Христос Исус. Този импулс обхвана хората и 
се отрази на цялата еволюция, на цялото човечество. Христос Исус беше могъщият 
оживотворител на „Аз съм”. 
Да се вслушаме в думите на най-близките Христови посветени, в начина, по който те 
изразяваха своите откровения. Те казваха: Досега не е съществувал нито един човек 
в плът и кръв, комуто би могло да се даде името “Аз съм” с такова основание, както на 
този, който пръв осветли цялото значение на “Аз съм” в нашия свят. –Ето защо те 
избраха за Христос Исус името “Аз съм”. И ако отворите онази глава от Евангелието, 
където стоят думите: ”Аз съм Светлината на света!” (Ев. Йоан 8: 12), вие трябва да 
ги приемате буквално, изцяло буквално. Какво представлява този “Аз съм”, който за 
пръв път се явява в плът? Това е същото, което носено от Слънчевата светлина 
залива Земята като сила на Логоса» (GA103, 20.V.1908). 
 «Защото какво означава да си „човек”? Означава да се издигнеш до съзнанието 
за своя Аз. И вие не можете това, ако не сте в състояние да се разграничите – като Аз 
– от външния свят» (GA110, 13.ІV.1909). 
 «Мисията на Христос се състоеше в следното: да предостави на човеците това, 
от което се нуждаят, за да се чувстват сигурни в този единичен, индивидуален Аз... 
Когато Христос казва: ”Аз съм Светлината на света”, с това практически се разбира, 
че Той пръв даде импулса за всичко, което стои зад думите „Аз съм”... 
В епохата на Груповите души, когато човекът усещаше своя Аз като Групов Аз... 
човеците... живееха като отделни индивиди... но понеже не усещаха себе си като 
отделни индивиди, те все още не можеха да разгръщат Любовта в нейния дълбок и 
вътрешен смисъл. Индивидът обича другия, защото между тях има кръвно родство. 
През онези времена кръвното родство е в основата на всяка любов. Любовта цари 
преди всичко сред родствениците по кръв и всяка любов, която не е полова любов, 
също произлиза от кръвното родство. Хората все повече и повече трябва да се 
освобождават от тази любов на Груповата душа и да постигат Любовта като един вид 
свободен дар на Аза. В края на Земното развитие хората ще са стигнали дотам, че 
техният самостоятелен Аз ще поражда дълбоко в себе си импулса да върши това, 
което е правилно и добро... Така Христос се явява като носител на импулса за осво-
бождаване от закона. Доброто ще бъде вършено не по силата на закона, а по силата 
на Любовта, живееща в човешката душа. Обаче, за да се развие докрай, този импулс 
се нуждае от целия планетарен цикъл на Земята. Началото му беше поставено от 
Христос Исус и образът на Христос винаги ще бъде силата, която ще възпитава 
човеците... Христос е предводител не само на хората, свързани с Груповата душа, но 
Той идва към всеки отделен човек, за да предостави на неговия индивидуален Аз 
Своя божествен Импулс. 
Естествено, кръвното родство остава, но към него се прибавя духовният трепет на 
Любовта. Импулсът за тази Любов, която се разгръща от един свободен Аз към друг 
свободен Аз, идва от Христос» (GA103, 22.V.1908). 
 «Това, което беше подготвено като Мъдрост чрез Стария Сатурн, Старото Слън-
це и Старата Луна, действа във физическото, етерното и астралното тяло на човека; 
то се явява като “Мъдрост на света”; в Аза обаче то се превръща във вътрешна 
същност. Започвайки от Земната епоха, “Мъдростта на външния свят” става вътрешна 
мъдрост в човека. И когато това е вече факт, вътрешната мъдрост се превръща в 
зародиш на Любовта. Мъдростта е предусловието на Любовта; Любовта идва като 
резултат от новородената в “Аза” Мъдрост» (GA13, Глава 6 „Настояще и бъдеще в 
развитието на света и човечеството”). 
 «Такъв, какъвто застава днес пред нашите очи, човекът е изграден от четири 
съставни части и те са ключът към цялата Наука за Духа: физическо тяло, етерно 
тяло, астрално тяло и Аз. Развитието на човека продължава и първоначално Азът има 
задача да преобрази астралното тяло и да постигне пълно господство над него. След 
като астралното тяло бъде преобразено до такава степен, че Азът стане негов пълен 
господар, тогава то се превръща в Дух-Себе или Манас. Следователно едно астрално 
тяло, овладяно от Аза, е вече Дух-Себе или Манас. Същото се отнася и за етерното 
тяло, върху което Азът работи още по-упорито, за да преодолее съпротивата на 
етерните сили; преобразеното от Аза етерно тяло се превръща в Дух-Живот или Буди. 
И накрая, когато Азът стане господар над физическото тяло, когато той преодолее 
най-яростната съпротива, тази на физическото тяло, тогава то се превръща в Човек-
Дух или Атма. И така ние имаме един седемчленен човек, който е превърнал своето 
физическо тяло в Атма или Човек-Дух. Външно погледнато, физическото тяло остава 

                                                                                  
в рамките на своите физически очертания, обаче вътрешно то изцяло се определя от 
силата и огъня на Аза; така физическото тяло е едновременно физическо тяло и 
Атма, етерното тяло е едновременно етерно тяло и Дух-Живот или Буди; астралното 
тяло е едновременно астрално тяло и Дух-Себе или Манас, а Азът е господар над 
цялото. Обаче развитието не свършва до тази степен. След като човекът е напреднал 
дотам, че стане пълен господар над своето физическо тяло, той се издига още по-
високо в света на свръхчовешките Същества, които – както можем да видим – стават 
все по-силни, все по-могъщи. 
И до какво се свежда това, че те стават все по-силни и все по-могъщи? Работата е 
там, че първоначално те са зависими, нуждаят се от нещо, непрекъснато изискват 
някакъв вид помощ от света, докато по-късно израстват дотам, че вече “дават”, а не 
“получават”. И общо взето тъкмо този е смисълът на развитието: да се издигнеш от 
степента на вземането до степента на даването» (GA110, 14.ІV.1909-І). 
 «От казаното досега вие разбирате, че в развитието на нашата мирова система 
са участвали, и то по твърде сложен начин, цяла поредица от духовни Същества... Да, 
цялата наша Слънчева система, както казах, е произлязла от Стария Сатурн... Ние 
можем да си представим Сатурн като едно огромно топлинно кълбо, обградено от 
духовни Същества с изключително висока степен на развитие. В смисъла на христи-
янския езотеризъм, ние ги наричаме Престоли, Херувими, Серафими, а според 
източното учение – това са Дианическите Същества. 
И откъде идва този космичен танц на висшите Същества? Всичко в света и в Космоса 
се развива. Ако действително искаме да узнаем откъде идват тези Серафими, Херу-
вими и Престоли, ще бъде добре, ако най-напред се размислим върху нашата собст-
вена Слънчева система и се запитаме какво ще стане един ден с нея? Нека накратко 
да скицираме развитието на нашата Слънчева система. Ние знаем, че тя е произляз-
ла от Стария Сатурн, след което той се преобрази в Старото Слънце, но то на свой 
ред се превърна в Старата Луна. През периода, когато Старото Слънце се превърна в 
Луна, настъпи едно особено събитие. Старата Луна произлезе от Старото Слънце и в 
нейно лице ние имаме едно небесно тяло, което се намира извън Слънцето. По този 
начин, отхвърляйки от себе си най-грубите субстанции, то можа да напредне още 
повече в своето развитие. Същото се отнася и за нашата Земя. Тя можа да възникне 
едва след като Слънцето отхвърли от себе си грубите субстанции, а те са така да се 
каже носителите на „грубите” Същества. Обаче развитието продължава. Съществата, 
които следва да живеят на Земята и които бих казал са отхвърлени от Слънцето, 
въпреки това непрекъснато напредват в своето развитие. Един ден те трябва да 
преминат в следващото планетарно въплъщение на нашата Земя, което наричаме 
Бъдещ Юпитер. И тогава те ще са достатъчно подготвени, за да се съединят отново 
със Слънцето. А с настъпването на Бъдещата Венера, в Слънцето ще бъдат приети 
всички Същества, които обитават нашата Земя, като по този начин самото Слънце ще 
се издигне до една още по-висша степен от своето развитие, именно защото то ще 
приеме в себе си всички онези Същества, които по-рано е отхвърлило. И накрая идва 
Бъдещият Вулкан, най-висшата степен от нашата система. Защото тя включва седем 
еволюционни степени: Сатурн, Слънце, Луна, Земя, Юпитер, Венера и Вулкан. И 
какво ще настъпи през последната еволюционна степен, наричана Вулкан? Тогава 
всички Същества, чиито зародишни кълнове са съществували на Стария Сатурн, ще 
бъдат одухотворени в най-висша степен; те ще се превърнат не само в Слънце, а в 
нещо, което бих могъл да нарека Свръх-Слънце. Вулкан ще е повече от Слънце и ще 
е постигнал онази зрелост, която ще му позволи да принесе себе си в жертва, 
зрелостта да заличи себе си и да се разтвори в Космоса. 
И така, това е следващата еволюционна степен, когато Слънцето, стоящо в основата 
на една мирова система, първоначално е толкова слабо, че то трябва да отдели от 
себе си своите планети, за да могат те да продължат своето собствено развитие. Но 
после то израства и приема обратно своите планети в себе си, то се превръща във 
Вулкан. И накрая, след приключването на Вулкановата епоха, небесното тяло Вулкан 
ще стане „празно” или „кухо”, и от него ще произлезе нещо подобно на Престолите, 
Херувимите и Серафимите. Следователно, накрая Слънцето се разтваря в Космоса и 
принася себе си в жертва. И така то дава началото на една друга, нова мирова епоха, 
подготвяйки космичния танц на други духовни Същества, подобни на Престолите, 
Херувимите и Серафимите. 
Защо обаче Престолите можаха да извлекат от присъщата си субстанция всичко 
онова, от което се нуждаеше Старият Сатурн? Защото в една предишна мирова 
система Престолите бяха вече подготвени чрез подобни седем състояния, през които 
сега минава нашата Слънчева система. Преди една мирова система от Престоли, 
Херувими и Серафими да се появи в Космоса, тя трябва да е минала през етапите на 
Слънчевата система; а това означава: когато едно Слънце е напреднало дотам, че 
отново се съединява със своите планети, тогава то се превръща в един вид 
обкръжение, нещо повече, тогава самото то става Зодиак! Онези величествени 
духовни Същества, които гледат към нас от Зодиака, са само останките от една 
древна Слънчева система, които са успели да достигнат до нашия миров цикъл. 
Всичко онова, което по-рано е еволюирало в рамките на една Слънчева система, сега 
може отново да прояви своите сили в Космоса, пораждайки от тях една нова 
Слънчева система. Ето защо тези Същества, Серафими, Херувими, Престоли са за 
нас най-висшата Йерархия сред Божествените Същества: защото те вече са 
преминали през своята еволюция в рамките на съответстващата им Слънчева 
система и са узрели за космичната саможертва. Така тези Същества действително се 
издигат до непосредствена близост с най-висшата Божествена Сила, за която ние 
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изобщо можем да говорим, Божествената Троица... Именно от най-висшата 
Божествена Троица идват плановете за всяка една нова мирова система» (GA110, 
14.ІV.1909-ІІ). 

Бъдещ Юпитер. «След Земния еон ще настъпи период на Пралайя, или 
период на чисто духовно съществуване, с последващо планетарно въплъщение, или 
Манвантара – Бъдещия Юпитер» (GA13, Глава 6 „Настояще и бъдеще в развитието 
на света и човечеството”; GA93а). 
 «Когато свръхсетивното съзнание се задълбочи в достъпното му в настоящо 
време възприятие, се оказва, че то постепенно се разпада от само себе си на два 
образа. Единият образ се доближава до формата, която Земята е имала по време на 
своето Лунно развитие. Другият образ се проявява по такъв начин, че човек се досе-
ща: той съдържа една форма, която е все още в зародишно състояние и която ще се 
развие едва в бъдеще; едва тогава тя ще постигне своята реалност, както реална е и 
днешната Земя. При по-нататъшното наблюдение се установява, че в тази бъдеща 
форма непрекъснато се влива това, което в известен смисъл е последствие от съби-
тията, ставащи на Земята. Ето защо в тази бъдеща форма ние имаме пред себе си 
това, в което ще се превърне занапред нашата Земя. Последиците и действията на 
Земното съществуване ще се съединят с това, което се разиграва в описания свят и 
така ще възникне ново небесно тяло; в него именно ще се превърне Земята, както на 
времето Старата Луна се превърна в днешната Земя. Ще наречем това следващо 
планетарно въплъщение на Земята Бъдещ Юпитер... В Юпитеровото състояние ще 
присъства нещо, което вече е предопределено от Лунното развитие; но ще има и 
нещо съвсем ново, което се влива в цялата еволюция, което се присъединява към 
общото развитие именно чрез събитията, разиграващи се на Земята» (GA13, Глава 6 
„Настояще и бъдеще в развитието на света и човечеството”). 
 «Представите на сегашното състояние на съзнанието са сянкообразни, бледи по 
отношение на цветните и звучащи предмети на външния свят. Ето защо човекът 
говори за представите като за нещо, което “не е действително”. Една “проста мисъл” 
се поставя в противоположност на един предмет или на едно същество, които са 
“действителни”, защото са възприемани чрез сетивата. Обаче представите и мислите 
носят в себе си заложбата да станат отново действителни, образни. Когато днес 
човекът говори за представата “червено”, без да има пред себе си един червен 
предмет, тази представа е така да се каже само един сянков образ на действителното 
“червено”. По-късно човекът ще стигне дотам да прави да възникне в неговата душа 
не само сянкообразната представа на “червеното”, а когато ще мисли “червено”, пред 
него действително ще бъде също “червеното”. Той ще може да създава образи, не 
само представи. С това за него ще бъде постигнато нещо подобно, каквото беше вече 
старото лунно съзнание. Обаче образите не ще се вълнуват нагоре и надолу сънищ-
ноподобно в него, а той ще може да ги предизвиква в себе си с пълно себесъзнание, 
както днешните представи. Една мисъл за един цвят ще бъде самият цвят; една 
представа за един тон ще бъде самият тон и т.н. В бъдеще един свят от образи ще се 
вълнува нагоре и надолу в душата на човека чрез неговата собствена сила, докато 
през времето на старото лунно съществуване един такъв свят от образи изпълваше 
неговата вътрешност без неговото съучастие. Но пространственият характер на 
предметния външен свят също няма да изчезне. Цветът, който ще се ражда същев-
ременно с представата за цвета, не ще бъде само един образ в душата, а ще се 
разгърне навън в пространството. Последствието от това ще бъде, че човекът ще 
може да възприема същества и неща, които ще бъдат от по-висше естество от тези 
на неговата сегашна заобикаляща среда. Това са неща и същества, които са от по-
тънко духовно и душевно естество, така че те не се обличат в цветовете на предмети-
те, които са възприемаеми за днешните физически сетивни органи, които обаче ще се 
изявяват чрез по-тънките духовни и душевни цветове и тонове, и тях човекът на 
бъдещето ще може да събужда от своята душа. 
Следователно човекът ще се приближи до състояние, в което ще има едно подходя-
що за такива възприятия себесъзнателно образно съзнание. Бъдещото Земно 
развитие ще доведе, от една страна, настоящия живот на представите и на мислите 
до все по-високо, по-тънко и по-съвършено развитие; от друга страна обаче, през това 
време постепенно ще се развие също и себесъзнателното образно съзнание. Това 
себесъзнателно образно съзнание ще стигне до пълно развитие през време на 
следващото Земно въплъщение, наричано в окултната Наука за Духа “Бъдещ Юпи-
тер”. Тогава човекът ще може да влезе в общуване със същества, които остават 
напълно скрити за неговото настоящо сетивно възприятие. Разбираемо е, че чрез 
това не само животът на възприятията ще стане съвършено друг, но също и делата, 
чувствата, всички отношения към заобикалящия свят ще се преобразят напълно. 
Както днес човекът може да влияе съзнателно само върху сетивни същества, така 
тогава той ще може да действа съзнателно върху съвършено други сили и същества; 
и самият той ще приема съвършено познаваеми за него влияния от съвършено други 
царства, отколкото сега. На тази степен не може вече да става дума за раждане и 
смърт в съвременния смисъл. Защото смъртта настъпва когато съзнанието е насоче-
но към един външен свят, с който то влиза в общение чрез сетивните органи. Щом 
тези физически сетивни органи отказват вече да служат, тогава тяхното отношение 
към заобикалящия свят престава да съществува. Това именно означава, че човекът “е 
умрял”. Когато душата ще бъде така далеч напреднала в нейното развитие, че няма 
да получава влиянията от външния свят чрез физическите органи, а чрез образите, 
които тя ще създава от собственото си същество, тя ще е стигнала също до точката 
да регулира по собствена воля своето общение със заобикалящия свят, т.е. нейният 

                                                                                  
живот няма да бъде вече прекъсван без нейната воля. Тя ще стане господар на 
раждането и смъртта. Всичко това ще настъпи на бъдещата планета Юпитер с доби-
тото себесъзнателно образно съзнание. Това състояние на душата се нарича също 
“психично съзнание”» (GA11, Глава 14). 
 «На Юпитер човекът ще притежава индивидуално изработен Манас или Дух-Себе 
(т.е. най-низшата съставна част на Висшия Аз. Другите две по-висши 
съставни части на Висшия Аз са Дух-Живот или Буди и Човек-Дух 
или Атма. Бел. пр.). Но още на Земята хората, които пропуснат възможността 
изпреварващо да изработят петия свой член – Манаса (І член – физическо тяло; 
ІІ – етерно тяло; ІІІ – астрално тяло; ІV – Аз, обикновен Аз или низш 
Аз; V – Дух-Себе; VІ – Дух-Живот; VІІ – Човек-Дух. Бел. пр.), в своето 
развитие на Юпитер ще се появят като Природни Духове с четири основни члена 
(физическо тяло, етерно тяло, астрално тяло и Аз. Бел. пр.), при което 
четвъртият им член, Азът, ще бъде тяхната най-висша, основна част. В същото 
време, докато на Юпитер човекът ще има V, ІV, ІІІ и ІІ членове (Дух-Себе, Аз, 
астрално тяло и етерно тяло. Бел. пр.), то изостаналите хора – бъдещите 
Природни Духове, ще притежават това, което не може да има външен облик – ІV, ІІІ, ІІ 
и І членове (Аз, астрално тяло, етерно тяло и физическо тяло. Бел. пр.). В 
този бъдещ еволюционен период те ще станат, така да се каже, невидимо действащи 
Духове на Природата. Нещо подобно е станало със съвременните Природни Духове в 
предишния еволюционен период, макар при това да трябва да се отчете, че характе-
рът на еволюционните периоди също се променя. Природните Духове на Бъдещия 
Юпитер, които ще произлязат от хората, ще притежават вече определена морална 
отговорност, както я притежават на Земята хората, и поради тази причина те ще се 
отличават от Земните Природни Духове” (GA102, 16.V.1908). 
 «Земното ще метаморфозира в битието на Бъдещия Юпитер: 
Земя        → Бъдещ Юпитер 
Зародишите или семената → се разгръщат или израстват като: 
Човешко физическо тяло   → Растително-минерално царство, 
Човешко етерно тяло    → Животинско-растително царство, 
Човешко астрално тяло    → Човешко-животинско царство, 
Човешки Аз       → Душевно човешко царство... 
Тези семена се нуждаят от правилни грижи, за да израстат бъдещите космични 
светове. Нашата връзка с Мистерията на Голгота ни дава сили да направим Христос 
градинаря вътре в нас. Той няма да позволи на семената да загинат и ще ги отведе в 
другите светове» (GA207, 9.Х.1921). 
 «Необходимо е строго да се следи за това какво говори човек... Казаното от 
човека днес ще даде облика на Юпитер; онова, което човекът чувства – ще даде на 
Юпитер вътрешната топлина; ...от волята... ще произлязат отделните същества, които 
ще населяват Юпитер. Целият Юпитер ще бъде изграден от основните сили на 
човешката душа» (GA93а, 4.Х.1905). 
 «Днес чрез геологията ние проникваме в дълбоките пластове на Земята, правим 
разкопки в този или онзи пласт, който е възникнал преди много, много години. По 
същия начин обаче и занапред, в битието на Бъдещия Юпитер, ще могат да се 
проучват неговите отделни пластове. И тогава в тях ще се откриват исторически 
наслояваните човешки чувства и мисли. Днес съвременният геолог работи над своите 
проучвания и казва: ето, тези пластове са от терциера, а тези – от по-късно. Един ден 
геологът от Юпитер ще възкликва: „О, да, този пласт принадлежи към една епоха, 
която според Земното време е отговаряла на техния ХХ в., и по-точно началото на ХХ 
в. Този пласт е образуван точно тогава от всевъзможни гешефтари, които са разпрос-
транили своите чувства и мисли по цялата Земя...”. Както днес говорим за „силур”, 
така и в бъдеще ще може да се говори за „пласта на гешефтарите”. Разбира се, ще 
може да се говори и за други пластове. Но тези неща ще са една неоспорима реал-
ност» (GA208, 21.Х1921). 
 «Бъдещият Юпитер няма да има склонност да кристализира минералната субс-
танция» (GA184, 22.ІХ.1918). 
 В битието на Юпитер ние ще имаме лице, родено от мислите. 
„Защото нашият човешки облик няма да е толкова твърд, минерално твърд, но той ще 
бъде вътрешно подвижен, ще се състои от съвсем мека материя. И когато някой 
започне в своята вътрешност да се придържа към лъжливи, погрешни мисли, то в 
същия момент неговото лице ще прояви това на неговите близки”. Същото ще 
бъде и с темперамента, с характера. „Душевните сили на човека в еона на 
Юпитер ще приемат такъв облик, че човекът ще може да бъде сравнен с Ангелите” 
(виж GA152, 2.V.1913). 
 „Както всеобщата Мъдрост господства на Земята, така Юпитер ще бъде пронизан 
от господството на Любовта. И както в мъдростта проникват разрушителни сили от 
съществата, които са изостанали на Старата Луна, така на Бъдещия Юпитер ще се 
проявят разрушителни сили на любовта във вид на ужасни облици на изостанали 
Земни същества, които като Духове на Природата ще претендират за егоистична 
любов. Те ще образуват колосални разрушителни сили в битието на Юпитер. Изоста-
ването на отделния човек сътворява разрушителното могъщество на природата” 
(GA102, 16.V.1908). 
 „Астралният свят съдържа в себе си ужасната Камалока, но нея я няма във 
Висшия Духовен свят, в Девакана. За пръв път в състоянията на бъдещите Юпитер и 
Венера чрез прилагане на черна магия упадъкът ще засегне и Девакана. Тогава на 
Девакана ще се развие подобие на това, което сега имаме в астралния свят” (GA107, 
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26.Х.1908). 
 «След развитието през периода на Старата Луна изчезна не само Старата Луна, 
но цялата видима тогава Вселена потъна в нощ. И всичко, което сега се проявява във 
Вселената, принадлежи към Земята. Когато някога Земята прекрати своето съществу-
ване, заедно с нея ще изчезнат не само растенията и животните, но и всичко, което се 
намира във външния Космос; съвременните форми на звездите ще изчезнат в нощта. 
А след това ще бъде построено онова, което се нарича “бъдещо състояние Юпитер”. 
Негови атоми ще бъдат сатурновите части в съвременния човек. Неговото обкръже-
ние ще изглежда съвсем различно от обкръжението на нашата Земя» (GA157, 
22.VІ.1915). 
 Съвременният човек съдържа в себе си човека от Старата Луна, от 
Старото Слънце и от Стария Сатурн. „Онова, което специфично се отнася за 
Земята, ние трябва да си го представим намиращо се главно в туловището, в горните 
и долните крайници, чак до шията”. Човекът от Старата Луна се намира в 
главата, от Старото Слънце – в стигналите до голям упадък органи на 
главата, от Стария Сатурн – в едва различимите органи на главата. 
Какво прави в нас древният човек? Същото, което и на Старата Луна 
– той вижда сънища. И тези сънища Ангелите развиват за себе си в 
ясни, съзнателни представи; за Ангелите това са имагинации. „Това 
което лунният човек вижда в сънищата, Ангелът го имагинира... Онова което слънче-
вият човек изживява в нас по време на сън без сънища, Архангелите го инспирират... 
Онова, което има в нас сатурновият човек в още по-дълбокия сън, Духовете на 
Личността, Архаите го интуицират. И тези интуиции в края на Земния период на 
развитие ще станат плътни космични импулси, а по-късно – форми на Юпитер”. При 
всички обстоятелства минералният Юпитер ще се развие от това, 
което ние носим в себе си като сатурнови човеци. 
Но за да станат инспирациите на Архангелите – които те развиват от 
човешкия сън – растителен свят на Юпитер, е необходим “духовно-
научният човек”. В противен случай Бъдещият Юпитер ще се състои 
само от минерали, за което в много голяма степен спомага материа-
листичният мироглед. В глъбините на душата си материалистите 
ненавиждат възможността Юпитер да има растителност. 
„Това, което слънчевият човек изживява по време на сън, към края на Земния период 
ще съзрее и ще стане космичен импулс, в който Архангелите ще дадат на Юпитер 
растителния свят... 
Сънищните представи на лунния човек, или на съновидеца в човека, стават за Юпи-
тер сгъстени имагинации – основа на животинското царство чрез Ангелите... Предста-
вите на Земния човек – посредством душевните съзерцания на най-високо развитите 
хора – ще станат в края на Земния период импулси за развитието на човечеството на 
Юпитер”. На Юпитер човекът ще постигне ангелски ранг (виж GA161, 
6.ІІ.1915). 
 „Ние носим в себе си спящия растителен човек или човека от Старото Слънце. 
Ние също носим в себе си съвършено мъртъв, мъртъв като камъни, човека от Стария 
Сатурн... А съновидец в нас е човекът от Старата Луна... Сатурновият човек в нас има 
голямо значение за целия наш живот. Цялото познание, придобито сега във външния 
живот, в науката, възниква вследствие въздействието на външния свят върху тази 
част от човека, която е сатурнов човек... И този сатурнов човек в крайна сметка е 
онова, което остава у нас на Земята, независимо дали изгарят нашето тяло, или то се 
разлага. 
От съновидеца или лунния човек в нас, от растителния, или слънчев човек в нас не 
остава нищо. Сатурновият човек в нас преминава във фини прашинки в елементарния 
свят на Земята; там той остава и носи следите на това, което ние сме били. Вие 
можете днес да намерите, ако изследвате елементарния свят, макар и във фините 
прашинки, онова, което е останало от Авраам, Платон, Сократ, Аристотел. Вие ще 
намерим онова, което е бил в тях човекът на Сатурн... Това не е било възможно по-
рано, то е започнало от ХV, ХVІ в. сл.Хр. По-рано хората са се разтваряли напълно. 
Изключение са били онези, които са изпреварвали своето време – Авраам, Сократ, 
Платон. Сега нещо остава от всички хора. И това е удивителното; всичко, което в 
настояще време хората постигат по пътя на външната наука, се отпечатва в този 
сатурнов човек и преминава в Земята... 
Всичко, което ни обкръжава като минерали, растения, животни – всичко това преми-
нава; остава само онова, което съставлява в нас сатурновият човек... и това ще 
премине от Земята в битието на Юпитер и ще образува неговия твърд скелет. Това са 
наистина атомите на Юпитер... Всичко, което можем да дадем на Юпитер чрез сатур-
новия човек в нас, може да го създадем само като минерално кълбо... За да може на 
него да растат растения, слънчевият човек в нас трябва да получи нещо. Слънчевият 
човек в нас само тогава може да получи нещо и да го предаде в бъдещето, когато ние 
възприемем духовнонаучните понятия... Поради това Науката за Духа, Антропософи-
ята, изисква по-голяма активност... Ние сме длъжни сега да основем, да създадем 
Науката за Духа, за да дадем на Бъдещия Юпитер вегетация... 
Това, което ще бъде животинският живот на Юпитер, се създава чрез онова, което ще 
започне след нашата Наука за Духа... После ще настъпи нещо такова, което ще 
действа върху юпитеровите хора, и то ще създаде основата за културата на Юпитер... 
Ще дойде нещо такова, което ще въздейства на съновидеца в човека, и то ще стане 
след това причина за възникване на животинския свят на Юпитер. А след това ще 
дойде ред на онова, което сега в човека възниква като мислене, чувстване и волене; в 

                                                                                  
края на Земните времена то ще се прояви като висша Мъдрост, за да може човекът 
сам, като човек, да премине на Бъдещия Юпитер... 
Какво са атомите на Бъдещия Юпитер? Те са сатурновата част в съвременния човек. 
А за атомите физиците говорят безсмислици” (GA157, 22.VІ.1916). 
 „Една от особеностите на Юпитер е, че там няма да съществува това, което днес 
наричаме минерално царство; силите на минералното царство ще бъдат превърнати 
в растителни. Растителното царство, което през периода на Юпитер ще има съвър-
шено нова форма, ще бъде тогава и най-низшето природно царство. Над него ще се 
разполага преобразеното животинско царство; после идва онова човешко царство, 
което се явява като един вид наследник на злото човечество. А най-горе са потомците 
на доброто Земно човечество. Голяма част от неговата мисия е да облагородява 
злата общност на падналите души, така че те все пак да са в състояние да намерят 
достъпа до истинското човешко царство” (GA13, Глава 6 „Настояще и бъдеще в 
развитието на света и човечеството”). 
 На Юпитер човекът, достигайки средата на живота (да речем 35 
години), ще бъде в съвсем друго отношение към своето обкръжение. 
„На Юпитер Христос ще проявява навън не само етичен характер, както това става в 
Земното битие, но Той ще стане за човека вътрешна храна във втората половина на 
неговия живот и тази храна в същото време ще има морално значение. Това ще стане 
възможно, защото Христос ще събере ценността на храната в първата половина от 
живота в битието на Юпитер и само благодарение на това ще може да освободи 
човека от Луцифер. И ако това не би могло тогава да се извърши, ако Христос не би 
могъл да ни освободи от Луцифер на Юпитер, то Луцифер би взел нашата душа със 
себе си. Нашето тяло тогава не би могло да влезе в никакво отношение с физическия 
Юпитер, то би се разпаднало, би отпаднало от нас и Луцифер би ни посочил: виж, аз 
вземам твоята душа; твоето тяло пада в хранилището на Ариман; той сега ще го 
притежава и ще живее с него по-нататък. 
Всичко тогава ще зависи от това, доколко нашата душа, оглеждайки се назад, ще 
възстанови в себе си Земното съзнание, доколко ще може да си спомни вида и 
начина, по който тя в Земното битие е напълвала себе си с Тайната на Голгота, с 
разбирането на това, че Христовото Същество е навлязло в историческото развитие 
на Земното човечество... А ако там се окажат души, в които е изкоренен всякакъв 
спомен за Христос, понеже по време на Земното битие те не са намерили свободно 
време да се пронижат с разбирането на Христовото Събитие, то за тях ще настъпи 
ужасен ден за осъждане. Христос в битието на Юпитер няма да ги вземе със Себе Си, 
за да ги храни и да се грижи за тях във втората половина на техния живот на Юпитер, 
а с една ръка той ще им посочи натам, където Ариман отнася остатъците от физичес-
кия Юпитер, а с другата ръка натам, където Луцифер отвежда душите по своя път”. 
Картината на Микеланджело “Страшният съд” пророчески изобразя-
ва Христос в неговата слава на еона на Юпитер, а не на Земята (виж 
GA161, 3.ІV.1915). 
 „Хората, попаднали под влиянието на Луцифер, на Бъдещия Юпитер ще бъдат 
могъщи същества, но това ще има вид на горене на техния Аз в мъдрост без любов... 
На Юпитер човекът ще живее в светлина, ще вдишва светлина, както ние сега вдиш-
ваме въздух.” (GA266-1, стр. 147, 149). 
 „Това, което в Земното оживява минералното, то е неговата възможност да 
узрява за битието на Юпитер. Ще бъде сътворен вид лепкави минерали; под влияние 
на човека тази субстанция ще доведе до възникване за Космоса на един вид орган за 
възприемане” (D19). 
 „На Юпитер няма да има никакви екзотерични знания” (GA266-2, стр. 175). 
 „Чрез Аза човекът ще преобразува, ще одухотвори цялото си астрално тяло в 
Манас или Дух-Себе” (GA121, 7.VІ.1910; GA110, 13.ІV.19109). 
 „В Шестата арианска културна епоха човекът изпреварващо ще изработва своя 
Дух-Себе, Манас” (GA93а). 
 „В Шестата следатлантска културна епоха ние ще кажем за своя Дух-Себе: Аз 
имам част в онова Същество, което ме води и управлява, което е станало мой ръко-
водител по милостта на висшите Същества... Когато в следващата, Шестата културна 
епоха се прояви Духът-Себе, ние не ще можем да го считаме за наш Аз, но ние ще 
кажем: да, нашият Аз се е развил до определена степен, така че в него може да свети 
от висшите светове нашият Дух-Себе във вид на ангелско Същество, което ще се 
ползва, ще притежава нашия Аз, но това няма да бъдем самите ние… и едва на 
Бъдещия Юпитер Духът-Себе в нашето същество ще стане наш Аз” (GA130, 9.І.1912). 

{Духът-Себе – това е откровение на Духовния свят вътре в Аза. 
Последните думи се отнасят преди всичко към действието на Ду-
ха-Себе в периода на днешното въплъщение на Земята, когато не-
говите сили могат да навлязат в човека само като откровение от-
горе. Само че това „откровение на Духа-Себе” не е нещо абстрактно, а е 
свързано с конкретното проникване на неговата субстанция в чо-
вешкия Аз. Освен това самата дума „откровение” в дадения слу-
чай посочва, че на тази степен Духът-Себе още не става собстве-
ност на човека, не обхваща напълно неговия Аз, както това ще 
стане някога на Юпитер, а само „осенява човешкия Аз отгоре” оставайки 
при това със своята изначална същност все още в Духовния Свят 
(сравни с GA175, 20.11.1917). Целият този процес може също да 
се охарактеризира с думите, в които Рудолф Щайнер описва сли-
зането на Духа-Себе като Висш Аз на човека в Шестата културна 



Наука за Духа − Антропософия 
Духовните извори на Източна Европа и бъдещите Мистерии на Светия Граал 

__________________________________________________________________________________________________ 
 
 

  
190 

                                                                                  
епоха: „Шестата културна епоха е изключително важна, защото чрез общата 
мъдрост, тя ще донесе мир и братство. Тя ще донесе мир и братство по силата на 
това, че висшият Аз – първоначално в своята по-низша форма, като Дух-Себе или 
Манас – ще прониква не само в отделни, избрани човеци, а в цялата онази част 
на човечеството, която се движи в рамките на нормалната еволюция. Тогава ще 
се осъществи връзката между човешкия Аз –- такъв, какъвто се е развил досега – 
с висшия Аз. Този процес можем да определим като едно духовно бракосъчета-
ние, защото християнският езотеризъм винаги е прибягвал до това название, го-
ворейки за свързването на човешкия Аз с Манаса, или Духа-Себе (GA103, 
30.V.1908)” (Сергей О. Прокофиев. Окултното значение на прошката, „Даскалов”, 
Стара Загора 1997, стр. 208)}. 

 „Издигнете своята мисъл до разбиране на вечното и вие ще живеете в Манас” 
(GA53, 9.ІІ.1905). 
 „Петият член в човешкото същество (в християнския езотеризъм. Бел. 
пр.) се нарича Свети Дух” (GA97, 17.ІІІ.1907). 
 „На Юпитер човекът благодарение на изработването на Дух-Себе, Манас, ще 
влезе във връзка със силите, които в Космоса се откриват като Свети Дух. Благодаре-
ние на Духа-Себе човекът ще се приобщи към Светия Дух” (GA265, стр. 338). 

{За вътрешното сродство на Светия Дух с човешкия Принцип 
Дух-Себе виж лекцията от 25.ІІІ.1907 г. (GA96). Духът-Себе се 
отнася към Светия Дух, както микрокосмосът към Макрокосмоса 
(Сергей О. Прокофиев. Окултното значение на прошката, „Даска-
лов”, Стара Загора 1997, стр. 107)}. 
Бъдеща Венера. „След периода на Пралайя развитието ще премине върху 

следващото планетарно въплъщение – Бъдещата Венера” (GA13, Глава 6 „Настояще 
и бъдеще в развитието на света и човечеството”; GA93а). 
 „За една степен от свръхсетивното съзнание, която е по-висша от посочената 
необходима степен за Старото Лунно и Бъдещото Юпитерово познание, стават 
достъпни и друг вид свръхсетивни процеси и Същества; те са еволюиралите форми 
на това, което беше налице още по времето на Старото Слънце, но днес се намират 
на толкова високи степени от съществуването, които са недосегаеми за едно съзна-
ние, стигащо само до възприемането на лунните форми. Но в хода на вътрешното 
вглъбяване образът на този свят също се разпада на две части. Едната води към 
познанието на Слънчевото състояние от миналото; другата част представлява една 
бъдеща форма на Земята, именно онази, в която Земята ще се превърне, след като 
там се влеят действията на Земните и Юпитеровите процеси. Това, което се наблю-
дава по този начин от бъдещия свят, може да се нарече в смисъла на Науката за Духа 
състояние Венера” (GA13, Глава 6 „Настояще и бъдеще в развитието на света и 
човечеството”). 
 „Чрез Аза човекът ще преобразува, ще одухотвори цялото си етерно тяло в Буди 
или Дух-Живот” (GA121, 7.VІ.1910; GA110, 13.ІV.19109). 
 „Издигнете своето чувство и усещане до характера на вечното и тогава ще 
живеете в Буди” (GA53, 9.ІІ.1905). 
 „Шестият член в човешкото същество (в християнския езотеризъм. Бел. 
пр.) се нарича Христос, вътрешният Христос” (GA97, 17.ІІІ.1907). 
 „В Гърция Буди го наричаха Chrestos” (GA97, 3.ІІ.1907). 

„Изразът „Дух-Живот” се оказва подходящ, защото в обозначеното от него дейст-
ват същите сили, които действат и в „жизненото тяло”, само че, когато те се проявяват 
като жизнено тяло, в тях не действа човешкият Аз. А когато се проявяват като Дух-
Живот, те са проникнати от дейността на Аза” (GA13, Глава 2 „Същност на човека”). 
 «Състоянието на съзнание, което човекът ще развие върху планетата, наречена 
от Науката за Духа “Венера”, ще се различава от предидущото по това, че тогава 
душата ще може да създава не само образи, а и предмети и същества... ще създава 
светове... 
Това ще стане при себесъзнателното обективно творческо съзнание, или свръхп-
сихично съзнание. Чрез себесъзнателното образно съзнание през Юпитеровия 
период човекът ще може да възприема нещо от свръхсетивните същества и неща и 
ще може да влияе върху тези същества и неща чрез пробуждане на своето образно 
мислене. Следователно човекът ще бъде господар над образите и чрез тези образи 
ще може да предизвиква въздействия. Обаче той не ще бъде още господар на самите 
сили. Когато на Бъдещата Венера ще се развие неговото себесъзнателно обективно 
съзнание, той ще бъде господар също на творческите сили на други светове. Той не 
само ще възприема съществата и ще влияе върху тях, а и самият той ще твори, ще 
създава същества. Този е ходът на развитието на съзнанието. Първо то започва като 
сумрачно; то не възприема нищо от другите неща и същества, а само вътрешните 
изживявания, образи на собствената душа. След това се развива възприятието. И 
накрая възприемащото съзнание се превръща в едно творческо съзнание» (GA11, 
Глава 14). 
 „На Бъдещата Венера ще изчезне и растителното царство; там най-низшето 
царство ще бъде повторно преобразеното животинско царство; а нагоре ще се реду-
ват три човешки царства с различни степени на съвършенство” (GA13, Глава 6 
„Настояще и бъдеще в развитието на света и човечеството”). 
 „На Венера ще стане дума за черна магия; състоянието на хората ще бъде 
такова, че те ще изживяват себе си, като че ли се удавят. И за да свети на Венера 
любовта, хората още сега трябва да имат желание да придобиват езотерични знания. 
В своя езотеричен стремеж се пази от удавяне! Пази се да не изгориш в огъня на своя 

                                                                                  
собствен Аз!” (GA266-2, стр. 147-148). 
 „На Венера човекът ще има индивидуално изработен Дух-Живот, Буди” (GA121, 
7.VІ.1910). 
 „На Венера човекът ще се съедини със силите на Сина... и сам ще стане Син” 
(GA265, стр. 338). 

Бъдещ Вулкан. „След период на Пралайя развитието ще премине върху 
следващото планетарно въплъщение – Бъдещия Вулкан” (GA13, Глава 6 „Настояще и 
бъдеще в развитието на света и човечеството”). 
 «Едно още по-напреднало свръхсетивно съзнание достига до един още по-
отдалечен в бъдещето период от развитието, който ще определим като Бъдещ 
Вулкан; спрямо Сатурновото състояние Вулкан се намира в същото отношение, както 
Бъдещата Венера спрямо Старото Слънце, и както Бъдещият Юпитер спрямо Стара-
та Луна. Ето защо, когато разглеждаме цялото минало, настояще и бъдеще на Земя-
та, можем да говорим за Сатурново, Слънчево, Лунно, Земно, Юпитерово, Венерино и 
Вулканово развитие... 
По време на състоянието „Венера”, Земята ще остане свързана със Слънцето. Разви-
тието по време на Бъдещия Юпитер ще напредва по такъв начин, че в определен 
момент Слънцето още веднъж ще се освободи от Юпитер, така че последният ще 
приема неговите въздействия отвън. После отново ще настъпи свързване на Слънце-
то с Юпитер и така постепенно ще стане превръщането във Венера. От това плане-
тарно въплъщение на Земята, наречено Венера, ще се отдели едно особено небесно 
тяло; то ще съдържа всички Същества, които се противопоставят на развитието, един 
вид „неповторима Луна”. Това тяло ще израсне като нещо, което не може да бъде 
описано, понеже е прекалено различно от всички възможни изживявания на днешния 
човек. Обаче истинското човечество ще се устреми към следващото, напълно одухот-
ворено планетарно състояние на Земята, Бъдещия Вулкан, чието описание е извън 
замисъла на тази книга» (GA13, Глава 6 „Настояще и бъдеще в развитието на света и 
човечеството”). 
 «Върху последната планета, числяща се в редицата на Земните преобразувания 
– Вулкан, ще бъде достигната предварителната цел на развитието на човечеството. 
Състоянието на съзнание, което човекът ще постигне на нея, се нарича “Духовно 
съзнание” или “Божествено Блаженство”. 
След Вулкановата степен човекът ще се развие още по-нататък и тогава ще се 
издигне до още по-високи степени на съзнание. Както външното физическо око вижда 
в мъгливо-сиви далечини, така и вътрешното око на ясновидеца вижда в далечините 
на Духа още пет степени на съзнание, за които обаче е невъзможно да се даде 
описание. Следователно в цялост може да се говори за дванайсет степени на съзна-
ние. 
За живота на тази планета открито не може да бъде съобщено много нещо. В антро-
пософската Наука за Духа се говори така: “Никоя душа не трябва да размишлява 
върху Вулкан и живота на него, докато тази душа е още свързана в нейното мислене с 
едно физическо тяло”. Това означава, че само окултните ученици, достигнали по-
високите степени на развитие, могат да изпитат нещо върху Вулкан, които ученици 
могат да напускат тяхното физическо тяло и могат да добиват свръхсетивни познания 
вън от тялото» (GA11, Глава 14). 
 „В битието на Вулкан всичко ще остане, ще продължи да пребивава, ще се 
съхрани. Тогава ще остава не само онова, което човек прави, но и онова, което той е 
направил. Неговите постъпки сами ще осъществяват себе си. Така че в битието на 
Вулкан ние имаме реализирани, осъществени делата на човека” (GA227, 30.VІІІ.1923). 
 „В първата половина на своето развитие Земята е изпитвала влиянието на Марс, 
във втората половина... изпитва влиянието на Меркурий... В окултизма Земята се 
обозначава с тези две планети... Тогава ние получаваме: състоянието Сатурн, Слън-
це, Луна, състоянията Марс-Меркурий, Юпитер, Венера и Вулкан. По този начин 
състоянието Вулкан се оказва осмо и в развитието то играе същата роля, както и 
октавата в музиката. Както октавата е повторение на първия тон, но в по-високо 
положение, така състоянието Вулкан е повторение на състоянието на Сатурн, но във 
висше разкритие” (GA100, 23.VІ.1907). 
 «От сбора на човешките решения възниква Вулкан. В решенията „окапват” (като 
листата от дървото. Бел. пр.) части от нашия Аз. Конфуций казва: ако ти не 
можеш да се решиш на едното от две дела, то изобщо не решавай нищо, по-добре 
почакай!... Колкото е по-зрял Азът, толкова по-правилно решава» (GA266-1, стр. 347-
348). 
 „Чрез Аза човекът ще преобразува, ще одухотвори цялото си физическо тяло в 
Атма или Човек-Дух” (GA121, 7.VІ.1910; GA110, 13.ІV.19109). 
 „На Вулкан човекът ще има индивидуално изработен Човек-Дух, Атма” (GA121, 
7.VІ.1910). 

„Мъдростта е отражение на Манаса; красотата, благочестието и добротата са от-
ражение на Буди; силата е отражение на Атма” (GA93а, 24.Х.1905). 
 „Мъдрост, Красота, Сила – те всъщност пребивават само в Духовния свят, а тук, 
долу, са само техните отражения” (GA265, стр. 234). 
 „Атма – това е Волята на Бога, Буди… – Царството, Манас – Името” (GA97, 
7.ІІ.1907). 
 „Когато бъде достигнато висшето състояние на съзнанието, Атма ще се избави от 
всички обвивки и ще стане действително всеобхватен, способен да създава нова 
Слънчева система” (D78). 
 „Като Човек-Дух, на Вулкан човекът ще стане единен с Отеца, той ще бъде в 
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Отеца, а Отецът в него. Тогава човекът ще развие в себе си силите на Златния 
Триъгълник” (GA265, стр. 338-339). 
 
 Важно значение в еволюцията на човека има и изкуплението, 
спасяването на противодействащите Същества. Този процес на „ос-
вобождаване” се ръководи от великите Посветени на човечеството. 
(Сергей О. Прокофиев. Окултното значение на прошката, „Даска-
лов”, Стара Загора 1997, Глава „Изкупление на противоборстващи-
те сили”): «Ако в наше време всеки човек, макар и в начална форма 
може да участва в „освобождаването” на Луцифер, благодарение на 
приетия в душата на човека Христов Импулс, то да се работи за 
освобождаването на Ариман – дори и в начална форма, е възможно 
само за човешката социална общност. В съвременната епоха 
осъществяването на този процес по индивидуален път е възможно 
само за най-висшите Посветени... 
Вън от царството на Ариман, т.е. в полето на човешката еволюция, 
човекът е длъжен с всички сили да се стреми да противодействува 
най-интензивно на Ариман, както и на Луцифер; само че не в смисъл 
на съпротивление на злото със зло или насилие, а като му се проти-
востои с истинското добро. На окултно ниво това е възможно 
единствено, като съзнателно се противопоставят на тези противобор-
стващи Духове не слабите човешки сили, а приетият в човешкото 
същество Импулс на Христос, за да бъде възможно всеки път, когато 
Луцифер или Ариман се опитват да престъпят границите на своята 
правомерна дейност в човека и да го отклоняват, да срещат в него 
силите на Христос. Тогава не самият човек, а Христос в него ще може 
да обърне Луцифер и Ариман към доброто, нещо което е същността 
на всички истински манихейски Мистерии. 
Описаният процес е показан като цяло в северния витраж на първия 
Гьотеанум, художествено изпълнен в цвета на цъфнала праскова. В 
централния мотив на този витраж е изобразена срещата на човека с 
Христос в най-близкия до Земята етерен свят и непосредственото 
приемане на Неговото Същество. На дясното и лявото (странични) 
крило са показани последствията от това приемане: изкуплението от 
Христос на Луцифер, изостанал на Старата Луна, и изкуплението от 
Христос на Ариман, изостанал още по-рано, на Старото Слънце. 
Знаците на Луната и Слънцето сочат към техния произход, както и 
към астралното тяло (Луна) и етерното тяло (Слънце) на човека, в 
първото от които луциферичните сили са проникнали още на 
древната Лемурия, а във второто ариманичните сили – на Атлантида. 

{Връзката на астралното тяло на човека с Луната, на етерното – 
със Слънцето, произтича от факта, че зародишът на астралното 
тяло е бил заложен в човека на Старата Луна, а на етерното – на 
Старото Слънце (виж също GA13, Глава „Развитието на света и 
човека”)}. 

Само когато достигне четвъртата, засега най-висша степен на опис-
вания (в предходните глави на цитираната книга. Бел. пр.) път и като 
пребивава вече в сферата на третото свръхсетивно откровение на 
Христос, т.е като преживява в пълно съзнание неговото постоянно 
присъствие в собствения Аз като субстанциално осъществяване на 
словата „Не аз, а Христос в мен”, съвременният Посветен може дейс-
твително да стане освободител не само на човешкия род, но и на 
самите противоборстващи Същества. Тъй като тогава, прониквайки в 
такъв Посветен, противоборстващите същества ще намират в него 
Христос – не вече етерната или астралната Му обвивка, а непосредст-
вено самото Негово изначално Същество, като всеобхватен Аз на 
нашия Космос и същевременно като нов Дух-Ръководител на цялата 
Земя. 

{Във връзка с това Рудолф Щайнер казва: „Едва на Земята човеш-
кият Аз можеше да влезе в достатъчно подготвено тяло и да се развие там под 
благотворното въздействие на Христовия Импулс, понеже в макрокосмичен сми-
съл Христос е това, което в микрокосмичен смисъл за нас е човешкият Аз” 
(GA130, 18.ХІ.1911), и по-нататък в друга лекция: „Следователно, за 
развитието на Христовото Същество е нещо нормално – след като от Макрокос-
моса то слезе на нашата Земя – да вложи в нея великия импулс на макрокосмич-
ния Аз така, че той да бъде приет от микрокосмичния Аз, от човешкия Аз, за да 
продължи своята еволюция” (GA130, 9.І.1912). За Христос като нов Дух на 
Земята виж GA103, 26.V.1908}. 

Ето защо това, което на предходните степени е било само една пред-
варителна, съвсем първоначална работа по освобождаването на про-
тивоборстващите Същества, в резултат на което те са могли да срещ-
нат Христос във вътрешната същност на човека не непосредствено в 
Неговата изначална същност, а само посредством Неговото етерно 
или астрално проявление – от тази степен нататък става съзнателно 
осъществяване на процеса на тяхното пълно и окончателно изкупле-
ние. Тогава, пронизаният от Христос Аз на Посветения започва, 

                                                                                  
подобно на Слънце, да сияе в тъмнината на неговите външни обвив-
ки, пораждайки „Светлина” в астралното му тяло, „Живот” – в етер-
ното тяло, а във физическото – силите на „Възкресението”, т.е. повта-
ряйки микрокосмично това, което е разкрито в началните стихове на 
Евангелието от Йоан, разказващи за макрокосмичното спускане на 
Логоса в човечеството. Може също да се каже, че оттогава Импулсът 
на Христос, като действа от Аза на човека, пронизва по такъв начин 
неговите обвивки, че отначало словата „Не аз, а Христос в мен” се 
осъществяват в неговото астрално тяло, после в етерното тяло и 
накрая – вече в перспектива за бъдещо развитие – във физическото 
тяло. 
Точно в тази посока се извършва днес езотеричната работа от всички 
водещи християнски Посветени, носещи Слънцето на Христос в своя 
Аз, които Рудолф Щайнер характеризира като „Учители на Мъдрост-
та и на хармонията на усещанията”. По-конкретно тя се състои в 
това, че пронизвайки с Неговата Светлина своето астрално тяло, те 
дават възможност по този начин чрез съприкосновението с нея Лу-
цифер да получи изкупление. По-нататък, като пронизват своето 
етерно тяло с Живота, струящ от Слънцето на Христос в техния Аз, 
те постепенно дават възможност на Ариман да намери своето изкуп-
ление чрез пряко съприкосновение с този живот и едва в далечно 
бъдеще, напълно пронизвайки своите физически тела със силите на 
Любовта, струящи от Христовото Слънце в техния Аз, те ще открият 
пътя за изкупление и на третата категория противоборстващи Същес-
тва – азуричните власти. Казаното обаче е само началото на пътя за 
изкуплението. Неговото окончателно завършване може да настъпи в 
Земната еволюция едва тогава, когато цялото човечество се издигне 
на онези степени, на които днес пребивават и работят висшите Пос-
ветени на Земята. 
Така в перспективата на цялото световно развитие самите хора, а и 
Христос в тях (в смисъла на словата „Не аз, а Христос в мен”) ще 
бъдат великите освободители на трите категории противоборстващи 
Духове. 
Ако се изразим с духовнонаучна терминология, може да се каже, че 
процесът на изкупление на Луцифер ще се състои в изливането на 
пронизаните от импулса на Христос сили на Духа-Себе в астралното 
тяло на човека; изкуплението на Ариман ще стане чрез изливането на 
пронизаните от Христос сили на Живота-Дух в етерното тяло на 
човека; а бъдещото изкупление на азуричните сили – чрез пронизване 
на физическото тяло на човека със силите на проникнатия от Христос 
Дух-Човек, т.е. със силите на „тялото на Възкресението”. 

{За тялото на Възкресението, или за „фантома”, виж GA131, 10 
и 11.ХІ.1911. Рудолф Щайнер характеризира луциферичните Съ-
щества като изостанали на Старата Луна и първоначално при-
надлежали към Йерархията на Ангелите, а ариманичните Същест-
ва като изостанали на Старото Слънце, а значи принадлежали към 
Йерархията на Архангелите (виж, например, GA120, 22.V.1910). 
Азурите пък той характеризира като Същества, изостанали още на 
Стария Сатурн и принадлежащи към Йерархията на Архаите или 
Духовете на Личността (виж GA99, 2.VІ.1907). 
Във връзка с това в отговора даден на въпроса за Азурите на 
21.ІV.1909 г., Рудолф Щайнер казва: „Азурите са онези зли Същества, 
които що се отнася до тяхната воля да вършат зло, винаги се намират на една 
степен по-високо от ариманичните Същества и на две степени по-високо от лу-
циферичните Същества”. За да разберем по-добре описания процес на 
изкуплението на тези три категории противоборстващи Духове, е 
необходимо накратко да охарактеризираме същността на съответ-
стващите им Духове на правилно развитие, т.е. Ангели, Архангели 
и Архаи. Както е известно Ангелите са носители на напълно раз-
вития Дух-Себе и тяхното най-външно тяло е етерното, а най-
висшият член – осмият – е разположен над Духа-Човек. Арханге-
лите носят в себе си напълно развития Дух-Живот, тяхната най-
външна обвивка е астралното тяло, а най-висшият член е деветият. 
Архаите носят в себе си напълно развития Дух-Човек, техният 
най-низш член съответства на човешкия Аз, а най-висшият е десе-
тият. 
Тези три най-възвишени члена: осмият, деветият и десетият, обра-
зуващи висшия идеал на съществата от Третата Йерархия – както 
висш идеал на Земното човечество е достигането на степента Дух-
Човек (седмия член) – в смисъла на християнския езотеризъм, мо-
гат да бъдат определени като Свети Дух, Син и Отец (виж за това 
в GA99, 2. VI. 1907). [Естествено това още не е самата „най-
висша” Троица, а само нейно отражение на йерархическо равни-
ще]. 
Казаното е приведено в долната таблица „Членове или Принципи 
на човека и на Съществата от Третата Йерархия в настоящия им 
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В този диалог на спусналото се за пръв път на Земята 
Божествено Същество с ариманичния княз на този свят, 
който диалог за вечни времена е записан в нетленната 
Хроника Акаша, в думите на последния, освен всичко 

                                                                                  
етап на развитие”: 
 
Члено-
ве 
или 
Прин- 
ципи 

 
Човеци 

 
Ангели 

 
Архангели 

 
Архаи 

Х    Десети член 
ІХ   Девети член Девети член 

VІІІ  Осми член Осми член Осми член 
VІІ Дух-Човек Дух-Човек Дух-Човек Дух-Човек 
VІ Дух-Живот Дух-Живот Дух-Живот Дух-Живот 
V Дух-Себе Дух-Себе Дух-Себе Дух-Себе 
ІV Аз Аз Аз Аз 
ІІ Астрал. 

тяло 
Астрал. 
тяло 

Астрал. 
тяло 

 

ІІ Етерно 
тяло 

Етерно 
тяло 

  

І Физич. 
тяло 

   

 
От всичко това следва, че Ангелите са същества, които в своя Дух-
Себе постоянно живеят в образите (имагинациите) на Светия Дух; 
Архангелите са изпълнени в своя Живот-Дух с инспирациите на 
Сина, а Архаите, в своя Дух-Човек – с интуициите на Отец. Така 
те са служители и посланици на Светата Троица в Духовния свят. 
Подобно на тях, така също и изоставащите Ангели, Архангели и 
Архаи са носители на развити съответно Дух-Себе, Живот-Дух и 
Дух-Човек. Но връзката на тези духовни членове с висшето 
отражение на Троицата (т.е. с 8, 9 и 10-я членове) е прекъсната. 
Затова Луцифер не се устремява чрез своя Дух-Себе към своя 
осми член, а се отвръща от него и по този начин става противник 
на Светия Дух в Космоса. По подобен начин Ариман се отвръща 
от деветия член и става противник на Сина (Христос), а Азурите, 
отвръщайки се от десетия член, стават противници на Отца. 
Едва след като изложихме това, ние можем по-дълбоко да 
разберем описания по-горе процес на изкуплението им. И 
срещайки се в астралното тяло на човека с Духа-Себе на Христос, 
съдържащ силите на Светия Дух, луциферичните същества отново 
намират правилната връзка със своя висш осми член, а чрез него и 
с целия правилен или добър Космос, който изначално в своето 
същество е отражение на Светата Троичност в своята същност. 
По-нататък, срещайки, се в етерното тяло на човека с Живота-Дух 
на Христос, носител на силите на Сина, ариманичнте Духове си 
връщат връзката със своя висш, девети член, а чрез него с целия 
добър Космос. С други думи, те отново се обръщат към силите на 
висшата Троичност и стават нейни служители, както всички други 
Йерархии с правилно развитие. 
За конкретния произтичащ от Антропософията път, по който още 
днес човек може да се учи да съучаства в този процес на 
изкупление, виж също в VIII глава (на цитираната книга. Бел. 
пр.)}. 

И всичко казано е свързано по най-непосредствен начин с 
въплъщението, Земния живот, смъртта и Възкресението на 
Слънчевото Същество Христос. Понеже самата възможност да се 
работи по изкуплението на противоборстващите Същества е била 
заложена в Земното развитие благодарение на тригодишния живот на 
Христос на Земята и на Мистерията на Голгота, в резултат на която 
плодовете на този тригодишен живот са преминали в цялата Земна 
еволюция. Така в течение на първата година Христос със Своя 
космичен Аз напълно е преобразил астралното тяло тяло на Исус от 
Назарет в Дух-Себе; по време на втората година Той напълно е 
преобразил неговото етерно тяло в Живот-Дух, а по време на третата 
година, завършила с Мистерията на Голгота, напълно е претворил 
неговото физическо тяло в Дух-Човек, който след това се е въззел от 
гроба на Голгота като новото тяло на Възкресението. Така, в 
развитието на Земята е била положена основата за по-нататъшно 
освобождаване – вече от самите хора, стремящи се да реализират в 
себе си плодовете на този тригодишен живот на Христос – съответно 
на луциферичните, ариманичните и азуричните сили»}. 

друго, се проследява още и точното изложение на окул-
тните подоснови на самата същност на марксисткото 
учение. Понеже онова, което марксизмът абстрактно 
теоретично (а болшевизмът – на практика) е искал да 
осъществи в мащабите на цялото човечество, е ново 
социално устройство, основано само и единствено вър-
ху превръщането на камъните или метала (парите) в 
хляб. (Още самото название на главния труд на Маркс – 
„Капиталът” – свидетелства за това). По такъв начин, 
основната задача на марксизма е да съсредоточи цялото 
внимание на човека само върху материалната страна на 
битието и върху свързаните с него чисто икономически 
закономерности, а по отношение на каквото и да било 
проявяване на действителен духовен живот („...словото, 
което излиза от Божите уста”) да му внуши, че този духо-
вен живот е само „надстройка”, илюзия, привидност, 
мнимост. С други думи: да убеди цялото човечество, че 
Христовият отговор на изкусителя е бил лъжа, заблуж-
дение, лесно доказуема грешка, че човек „може и тряб-
ва” да се храни единствено само със Земен хляб, доби-
ван по научно обосновани, а поради това единствено 
правилни, икономически закони посредством постоян-
но превръщане в хляб на камъните и метала, а всяко 
Божие слово, всяко съобщение от Духовния свят е 
„фантастично отражение в главите на хората на външ-
ните сили на природата” или просто „опиум за наро-
да”664, злостна, злоумишлена илюзия на необразовани 
хора, отдавна вече опровергана от съвременната наука, 
а следователно – подлежаща на безжалостно изкореня-
ване. Като велик Дух на мировата лъжа и заблуждение-
то се представя Ариман в това трето изкушение. А 
главно оръдие, с помощта на което той се стреми да 
основе и след това да разпространи по цялата Земя все-
обхватното царство на лъжата, е бил в наше време 
болшевизмът с неговата марксистка идеология. 
Съпоставяйки болшевизма с третото изкушение на 

Христос Исус в пустинята, е необходимо още да се 
добави, че, според нееднократните свидетелства на 
Рудолф Щайнер, всяка Земна лъжа действа в Духовния 
свят като най-силна разрушителна сила, сравнима само 
с убийството на физическия план665. И оттук стават по-
разбираеми следващите негови думи: „Онова, което 
днес... в резултат от неразбиране на социалните взаимовръзки 
се разпространява по Земята като фалшив социализъм, има 
голямо значение за свръхсетивните светове, където човек нав-
лиза през Портата на смъртта. И ако днес под знамето на осъ-
ществяването на социализма на Изток в Европа се развива 
страшно разрушително насилие, то всичко преживявано там се 
внася в отвъдните светове и дава там чудовищни резултати”666. 
                                                 
664 Първият цитат – марксисткото определение на религията – при-
надлежи на Енгелс, вторият – на Маркс. 
 
665 Виж GA94, 2.VІ.1906. 
 
666 GA211, 26.ІІІ.1922. 
 {Бел. пр.: Виж също б.п.ч. 615 и б.п.ч. 616. 

„Социализмът не е онова, което е свързано с истината, и преди всичко той не е 
свързан с духовността, а е именно онова, което иска да бъде свързано с материализ-
ма” (GA174, 30.І.1917). 
 „Този действащ сега социализъм може да бъде разбран само духовно и никога с 
псевдодуха, никога само с маската на духовност, никога само с голата култура на 
разсъдъка!... Бидейки теория, тя се старае да бъде практическа” (GA185, 19.Х.1918). 
 „Теориите не са опасни, но стават такива, когато стават жизнена практика” 
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(GA119, 28.ІІІ.1910). 
 „И интересно е сега да се отбележи, че социалните представи днес се образуват 
от естествознанието (а то е изцяло бездуховно, материалистично. Бел. 
пр.)” (GA189, 21.ІІ.1919). 
 „Социалдемокрацията възникна от католицизма! Католицизмът на VІІІ в. е мом-
ченце, което израсна в ХХ в. в социалдемокрация. Онова, което междувременно 
съществуваше като католицизъм, то не беше католицизмът на VІІІ в., а негова имита-
ция. Това беше подражателен католицизъм; защото действителният католицизъм 
през това време израсна в социалдемокрация” (GA191, 23.Х.1919). 
 ”Редом с римския интернационализъм, с неговата универсална идея, излиза 
интернационализмът на социализма. Това е просто факт... В своя съвременен облик 
социализмът сам е религия... поради това той не търпи свободата на религията” 
(GA185, 18.Х.1918). 
 ”Днес широките кръгове на разпространилите се по цялата Земя социалисти са 
хората, които най-интензивно са усвоили усещанията и представите в тяхната 
средновековна форма. В тези кръгове се изработват форми на представи, изразява-
щи се изцяло в колосална вяра в авторитета, в себеподчинението на всичко, което се 
твори в тези кръгове със силната ръка на авторитета. Само поради това стана въз-
можно такива хора като Ленин и Троцки, на Изток в Европа – и това движение със 
смайваща бързина се разпространява в Азия – с помощта на няколко хиляди човека 
да установят тирания над милиони хора, подтисничество, равно на което не са позна-
вали най-лошите времена на източните тирани” (GA197, 9.ІІІ.1920). 
 „Този социализъм, който отклонява хората далеч от свръхсетивното, разрушава 
социалната структура... той използва старото, за да реализира упадъчни мисли” 
(GA73, стр. 320). 
 „Мощна партия нарича себе си днес “социалдемократическа”. Това означава, че в 
нея са събрани заедно социализъм и демокрация, макар че те са противоположни 
един на друг. Но те са събрани заедно, а духовното е пропуснато напълно. Защото 
социализмът може да бъде съотнесен само към икономическото, а демокрацията – 
към държавно-правовото; с духовното се съотнася индивидуализмът. Свободата е 
пропусната в думата “социал-демокрация”, в противен случай тя би трябвало да се 
нарича “индивидуална социалдемокрация” или “индивидуалистическа социалдемок-
рация”” (GA296, 9.VІІІ.1919). 
 „Социалистическият идеал се състои от четири члена: всички средства за произ-
водство трябва да станат обществена собственост; производството трябва да се 
регулира от потреблението; производствените отношения, характерът на заплащане-
то трябва да се регулират демократично; всяка добавъчна стойност, т.е. всяка печал-
ба, трябва да бъде обществена собственост... Към това се стремят днес много мили-
они. И как да се обясни на хората, че тези т.нар. “идеали” са абсолютно невъзможни?” 
(GA188, 1.ІІ.1919). 
 „Такава е особеността на физическия план – изобщо да не се разбира, че създа-
ването на някакъв рай на Земята е невъзможно. Раят не се намира на Земята. Неиз-
бежно трябва да господства неразбиране сред онези, които или искат да реализират 
във физическия свят нов Йерусалим като утопия, или, както социал-демократът, да се 
въведе някакво друго устройство, удовлетворяващо всички. Това е дълбок закон, че 
човекът, докато той живее на физическия план, само тогава ще стигне до удовлетво-
рително разбиране на действителността, когато осъзнае, че съществуват висши 
светове, че със своята душа той е свързан с висшите светове. Само когато ние знаем, 
че сме граждани на висшите светове, е възможно удовлетворение” (GA174, 7.І.1917). 
 „Социализмът поради това изглежда убедителен за големи маси от хора, защото 
той е чисто логическо изживяване на главата... Но ако това логическо изживяване на 
главата не намира връзка с духовното на другите хора, с какво то тогава влиза във 
връзка?... Със слепите потребности и инстинкти. Тогава възниква неясна, непросвет-
лена смесица между изживяванията на главата, които всъщност изцяло са спиритуал-
ни, и най-слепите инстинкти и нужди. На Изток това сега искат да съединят едно с 
друго, също и на нивото на световната история. Социалистическите теории – това са 
просто изживявания на главата, те абсолютно няма какво да правят с конкретните, 
действителни отношения на Изток. Измисленото от Ленин и Троцки няма какво да 
прави с конкретните нужди, които се развиват на Изток. Понеже, ако занесете особе-
ните обстоятелства на Ленин и Троцки в Австралия вместо в Русия, те и там биха се 
постарали да внесат същото, което сега искат да направят в Русия; те еднакво добре 
подхождат както за Австралия, така и за Южна Америка, и за Русия, и даже за Луната, 
тъй като нямат никакво отношение към конкретните, действителни обстоятелства... Те 
произлизат от главата, а главата не принадлежи на Земята... На Земята трябва да 
бъде основано онова, което е родствено на нея” (GA180, 13.І.1918). 
 „За да се овладее мирогледът на Троцки и господата като него, не е необходимо 
сам да мислиш, а е достатъчно да позволим речта, говорът, думите да помислят в 
нас... тук работят ариманичните сили в човешката култура” (GA196, 17.І.1920). 
 „А що е това човек в очите на Троцки? Ами това е старозаветният човек, който в 
наше време може само да ни се привиди, да го видим насън. Това е животно със 
способност за абстрахиране. Това е звяр, когото над животинството го издига единст-
вено само силата на абстрактното мислене” (GA186, 8.ХІІ.1918). 
 „Създаваното от ленинизма е най-чист интелектуализъм... След време по ужасен 
начин ще прояви себе си цялата невъзможност от интелектуалното мислене да се 
основе човешка социална структура” (GA191, 11.Х.1919). 
 „Социалистическият експеримент в Русия започна. Днес той претърпя неуспех, 

                                                                                  
както знаете него можем да го разглеждаме като претърпял провал. Неговите защит-
ници, както това изобщо е свойствено на хората, повече папстват от самия папа, 
повече са ленинисти от самия Ленин, понеже самият Ленин днес вече знае много 
добре, че по-нататък той не може да отиде с това, което е извършил. Защо той не 
може да върви по-нататък? Защото е пропуснал свободно да постави духовния живот 
на неговата собствена основа” (GA192, 15.VІ.1919). 
 „Училищната реформа на Луначарски е нещо ужасно. Тя е смърт за цялата 
култура! И макар от болшевизма да произлизат много лоши неща – най-лош е болше-
вишкият метод на преподаване! Понеже, ако той победи, то ще изкорени всичко, което 
е преминало в културата от предишните времена. Това няма да бъде достигнато в 
първото поколение, но още по-сигурно ще стане в следващите поколения, когато 
твърде бързо всяка култура ще изчезне от повърхността на Земята. Някой трябва да 
види това. Понеже, представете си, че сега ние живеем при дилетантските изисквания 
на умерения социализъм, зад който се раздава звън на камбани, възнамеряващи да 
създадат социализъм по най-извратен и лъжлив начин. Доброто с най-лошото звучи 
тук съвместно. Вие сами чухте в това помещение хората, пеещи дитирамби за болше-
визма и даже не подозиращи за това, така те вклиняват дяволското в социализма” 
(GA293, 25.VІІІ.1919). 
 „Може да се каже, че особено характерен персонаж на тази руска революция е 
Троцки – тип абстрактно мислещ, живеещ изцяло в абстракциите човек, който както се 
вижда даже не подозира за това, че такова явление като социалният живот на хората 
е реалност” (GA186, 8.ХІІ.1918). 
 „Сега пишат за т.нар. преговори за мир в Брест-Литовск. Вие знаете, че различни 
хора участват в тях. За да се ориентираме в това, ще отбележим, че в тях участват 
главните хора на Русия: Ленин, Троцки, някой си г-н Йофе и някой си г-н Каменев, 
истинското име на когото е Розенфелд. Истинското име на Троцки е Бронщайн; Йофе 
(може би има смисъл читателят да обърне внимание на това, че всич-
ки изброени имена са еврейски. Бел. пр.) е богат търговец от Херсон. Такива 
са главните парламентьори. 
Небезинтересно и даже важно е да се обърне внимание на това, че у г-н Розенфелд-
Каменев само по чиста случайност, както това нарича външният, екзотеричен свят, 
главата му досега се намира на раменете; понеже тя вече отдавна е могла да падне 
от раменете. Работата е в това, че през ноември 1914 г. в Русия били арестувани 
редица депутати... Тези депутати били арестувани затова, защото ги обвинявали във 
връзки с... намиращия се зад граница Ленин. А в Русия в същото време било известно 
такова изказване на Ленин: От всички злини, които могат да постигнат Русия в тази 
война, събарянето на царизма е най-малката... –Но в онова време не могли да се 
справят с тези арестувани, макар да били произнесени различни патриотични, руски 
патриотични слова от примерно такъв род: Намериха се предатели, които без знание, 
без разрешение, през главата, през разкъсаните тела на нашите войници се свързаха 
с вредоносния Ленин в Швейцария и т.н. 
Следващият процес бил през февруари 1915 г. Тогава пак били арестувани някои 
хора и сред тях някой си Петровски, а също Каменев, alias Розенфелд. Сред аресту-
ваните Каменев в онова време бил считан като тип руски предател, като абсолютно 
подъл, долен слуга-съмишленик. И когато започнал процесът, то всички смятали, че в 
скоро време подсъдимите ще се лишат от главите си. Но Каменев-Розенфелд тогава 
успял да докаже, можал да представи доказателства, че по всичките въпроси на 
войната той се е придържал към различно мнение от Ленин; същото направил и 
Петровски. Двамата доказали, че сериозна връзка с Ленин те не са имали. Особено 
Каменев-Розенфелд успял тогава да докаже, че той никога не е искал Германия да 
победи, че да победи Германия можели да желаят само неруснаци, скрили се зад 
границата другари, такива като Ленин, онези, които – по причина на лошо, нездраво 
самочувствие – могат да желаят победата на свободата с помощта на меча на немс-
ките генерали. 
Такива слова били произнесени на този процес. А защитник, адвокат на тези господа 
Петровски и Каменев бил Керенски... И той ги защитил. А против Петровски, също и 
против Каменев-Розенфелд, било предявено обвинение в държавна измяна. Но 
Керенски успял да ги защити. В неговите речи има прекрасни думи: Обвиняемите са 
били далеч от плановете на онези, които подготвяха смъртта на родината, които се 
готвеха да забият нож в гърба; против никакви други замисли те така не са се борили, 
както против този, който произхожда от тайния ленински съюз. –Благодарение на 
красноречието на Керенски и на други неща било доказано, че Петровски и Каменев 
не споделяли идеите на Ленин, и те излезли сухи от водата. Сега Петровски е минис-
тър на вътрешните работи в правителството на Ленин, а Каменев заедно с г-н Йофе 
са главни парламентьори в Брест-Литовск... 
Аз бих могъл да ви разкажа стотици и стотици подобни истории. Но особено важно тук 
е да се вижда действителността; именно това аз исках да покажа. А за да се разпоз-
нае действителността е необходимо да се разгледат хората, които имат работа с 
нея... Наистина, извънредно удобно е да се каже: Ето, между Русия и силите на 
Средна Европа се водят преговори в Брест-Литовск! –Но това е абстракция, тук няма 
действителност. До действителността се стига само ако има воля за внимание, за 
наблюдаване на конкретните факти” (GA180, 8.І.1918). 
 „Събитията, разиграли се през март, т.е. февруарската революция в Русия – 
събарянето на царизма – носят метафизичен характер. Те може да бъдат разбрани 
само ако се вземе под внимание техния метафизичен характер. В нашата сфера ние 
можем непредубедено да обсъдим подобни неща... Защо изобщо съществува цариз-
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Възникващите по такъв начин в Духовните светове 
сили на разрушение на свой ред действат обратно, вли-
яейки върху Земните отношения и пораждайки, особе-
но в материалистично настроените хора, почти непрео-
долимо влечение да измъчват другите и да проливат 
невинна кръв. Поради това, пророчески предвиждайки 
характера на бъдещата руска трагедия на ХХ в., Ф. М. 
Достоевски в „Братя Карамазови” казва с устата на 
Зосима: „Мислят да се устроят справедливо, но, отх-
върлили Христа, ще свършат с това, че ще залеят света 
с кръв...”. И изтеклите седемдесет години (започващи 
от 1917 г. Бел. пр.) на източноевропейската история 
представят наистина ужасяващото изпълнение на това 
пророчество. 

 
* 

 
Обхващайки с взор трите разглеждани изкушения в 

руската история, е необходимо да се има предвид, че, 
всъщност, те действат в нея постоянно и в определен 
смисъл едновременно (както и в историята на цялото 
човечество). Само че в различни исторически епохи и в 
определени исторически ситуации, ако за това възник-
нат условия, преобладава или даже става главно едно 
или друго от тях. Така, при Иван Грозни, преобладава 
първото изкушение, при Петър Велики – второто, при 
болшевиките – третото. Обаче за Русия на ХХ в. особе-
но характерно е едновременното действие на всичките 
три изкушения, само че със съществено преобладаване 
на последното. 
В тази връзка възниква въпросът: къде следва да се 

търсят в настоящо време плодотворните импулси за 
преодоляване на такова тройно изкушение? Отговорът 
на него още преди седемдесет години667 е дал на чове-
чеството Рудолф Щайнер със своето учение за трич-
ленността на социалния организъм. Трите негови със-
тавни части в окултен смисъл са действително единст-
веният импулс, способен реално да противодейства на 
разпространяването в човечеството на трите големи 
изкушения. 
Забележителна взаимовръзка се проследява тук даже 

                                                                                  
мът?... Царизмът съществуваше – аз се изразявам парадоксално – затова, за да има 
Европа какво да мрази. Тези сили на омразата беше необходимо да се възбуждат. 
Съществуваше царизъм и царизмът се държеше така, че Европа да има какво да 
мрази. Ненавистта беше нужна на Европа като подложка за нещо друго. Царят тряб-
ваше да съществува, за да бъде преди всичко точката, около която би могла да се 
концентрира ненавистта... Това, което се разиграва сега, ще се преобразува в мощно 
чувство на омраза, което повече няма да може да се разбере така, както по-рано 
разбираха симпатията и антипатията... на физическия план. Понеже не просто хората 
ще ненавиждат. Средна и Източна Европа ще бъдат ненавиждани не от хората, а от 
определени демони, които ще живеят в хората. Времето, когато Източна Европа ще 
бъде ненавиждана даже повече, отколкото Средна Европа, това време скоро ще 
дойде. Налага се да разберем тези неща, тези неща не трябва да се приемат просто, 
лекомислено и несериозно. Те трябва да бъдат разбрани, ако хората се решат да 
търсят връзката с Духовния свят” (GA180, 12.І.1918). 
 „Ако днес на Изток в Европа под флага на осъществяване на социализма се 
развива тази ужасна разрушителна власт, то тогава всичко, което се преживява тук 
във физическото, като ужасни последствия ще бъде внесено в Духовните светове” 
(GA211, 26.ІІІ.1922). 
 „По такава област, като например съвременния европейски Изток, пътешестват 
хора, подобни на Паке (Алфонс Паке, 1881-1944, писател, написал в 1918 г. книгата „В 
комунистическа Русия”), способни да описват единствено само външността” (GA197, 
14.ХІ.1920)}. 
 
667 Бел. пр.: Вече деветдесет години, ако се добавят и годините след 
първото издаване на книгата на немски език през 1989 г. 

в духовноисторически смисъл. В настоящата глава вече 
беше посочено, как са свързани трите изкушения на 
Христос Исус в пустинята с трите епохи на човешкото 
развитие на Земята: в Третата следатлантска културна 
епоха на човечеството въздействат предимно силите на 
Луцифер, в Четвъртата – силите на Луцифер и Ариман, 
а в съвременната, Петата – главно Ариман връхлита 
човечеството, съблазняващ с различни форми на мате-
риализма и атеизма. И едновременно в продължение на 
същите тези епохи в човечеството постепенно се фор-
мират елементите на бъдещия тричленен организъм – 
за пръв път като външно наблюдаеми исторически яв-
ления. В Третата, Египетско-Халдейската културна 
епоха, духовният живот на човечеството за пръв път 
започва да получава по-индивидуално диференциран 
характер; в Четвъртата, Гръко-Римската, той се еман-
ципира окончателно и към него се присъединява нов 
елемент: съзнателният правов живот във формата на 
юридическо-държавни отношения. По-нататък, вече в 
нашата, Пета, „Германо-Англосаксонска” епоха към 
двата вече съществуващи елемента се присъединява и 
третият: съзнателното възприемане на икономическия и 
стопанския живот с всички присъщи му специфични 
закономерности. В резултат на това развитие вътреш-
ният стремеж към тричленен социален организъм неиз-
бежно възниква в човечеството именно в наше време, 
понеже сега са налице вече всичките три изброени им-
пулса, реално действащи в историческия и социалния 
живот на човечеството668. 
Действителното осъществяване на социалната трич-

ленност от гледна точка на вътрешното развитие е 
свързано с развитието в човечеството на определени 
морално-духовни качества. Правилното развитие на 
духовния живот е възможно само на основата на пълна 
вътрешна свобода; развитието на правовата сфера на 
свой ред предполага действително равенство на всички 
хора, на техните юридически и граждански права пред 
закона. А здравословно функциониране на стопанския 
живот се достига само на основата на истинско човеш-
ко братство. Свобода в духовния, равенство в право-
вия и братство в икономическия живот – такава е ду-
ховно-моралната същност и истинската основа на соци-
алната тричленност. 
Именно против тези три морално-духовни елемента – 

свобода, равенство, братство – ожесточено се борят в 
продължение на развитието на човечеството луцифе-
ричните и ариманичните сили. 
Това нагледно се проявява в сцената на трите изку-

шения. Какво, всъщност, Луцифер предлага на Христос 
в първата сцена? Не нещо друго, а богатството и слава-
та на луциферичните царства в замяна на Неговата 
свобода, за достигането на която е призвано всяко чо-
вешко същество на Земята. «Пак го завежда дяволът на 
една много висока планина, показва Му всичките царства на 
света и тяхната слава и казва Му: „Всичко това ще Ти дам, 
ако паднеш да ми се поклониш”»669. „Да се поклони” на Лу-
цифер в случая би означавало да се откаже от познани-
ето на неговото действително положение в Космоса и 

                                                 
668 Виж GA305, 26.VІІІ.1922. 
 
669 Ев. Матей 4: 8-9. 
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признаването на пълната илюзорност на представяните 
от него светове, последствие от което неизбежно би 
била загубата от човека на самата възможност някога 
да достигне действителната духовна свобода, онази, за 
която в Писанието е казано: „И ще познаете истината, и 
истината ще ви направи свободни”670. Затова, стремейки се 
към осъществяване на принципа на свободата в духов-
ния живот – първия елемент от социалната тричленност 
– човечеството навлиза по пътя на съзнателното устоя-
ване срещу първото голямо изкушение. 
По-нататък, във второто изкушение Луцифер и Ари-

ман, вече заедно, се стремят да нарушат равновесието 
между висшето и низшето, Духа и материята, или – в 
термините на учението за тричленността – между сво-
бодното духовно творчество и материалното произ-
водство – онова подвижно равновесие, което трябва да 
се поддържа в правовата сфера. А както вече беше ка-
зано, последната може правилно да функционира само 
при условието на действително равенство на всички 
хора пред законите и правовите норми на обществото, 
подобно на това както всички хора равно, еднакво са 
подчинени на законите на природата. (Всеки човек за 
поддържане на живота на своето физическо тяло се 
нуждае от въздух, храна и вода, всеки човек като Земно 
същество е подложен на физическата сила на тежестта 
и т.н.). Тъкмо тази еднаква за всички въплътени хора 
подчиненост на законите на природата, която е първо-
образ изобщо на всяко равенство на Земята, искат да 
разрушат двамата супостати. Поради това те предлагат 
да дарят Христос Исус със способността да преодолее, 
вече намирайки се във физическото тяло, силата на 
Земното притегляне, за да му попречат да стане в пълна 
степен човек, т.е. да му попречат също като другите 
хора да се окаже подложен на действията на всички 
природни, а по-късно и социални закони. 
А третото изкушение, когато става дума за необхо-

димостта „да се превръща минералното, металът в пари, за да 
могат хората да купят хляб”, съдържа импулс, в най-силна 
степен противодействащ на въвеждането на Земята на 
истинско братство в икономическата област671. Ако 
                                                 
670 Ев. Йоан 8: 32. 
 
671 С третото изкушение в историческото развитие на човечеството е 
свързана още една важна тайна. От съобщенията на Рудолф Щайнер 
за съдържанието на Петото Евангелие следва, че именно това завър-
шващо и най-трудно изкушение не е било напълно преодоляно от 
Христос Исус (виж GA148, 6.Х., 18.ХІ., 10.ХІІ., 18.ХІІ.1913). Намек 
за това, че тази дълбока тайна е била известна в първите векове на 
Християнството, има и в едно от каноничните Евангелия. Така, в 
Евангелието от Лука сцената на изкушението завършва с думите: „И 
като изчерпа всяко изкушение, дяволът [в случая Сатаната-Ариман. Бел. авт.] се 
оттегли от Него за известно време” (Ев. Лука 4: 13). И така то би трябвало да 
бъде, иначе човечеството никога не би успяло да изпълни своята 
мисия на Земята. Не от слабост и не за себе си, а заради всички хора е 
оставил Христос непреодолян „остатък” в последното изкушение. С 
други думи, преодолявайки го за себе си, Той го е оставил частично 
непреодоляно за човечеството. Ето как говори за това Рудолф 
Щайнер: „Ако Христос е трябвало действително да помогне на хората на Земята, то 
Той е трябвало да допусне дейността на Ариман. Ариман, материалното начало, 
трябва да действа до края на Земната еволюция... Ариман е бил победен не напълно. 
Христос постъпва така, за да се бори с Ариман до края на Земното развитие” (GA148, 
18.ХІІ.1913). 
Ако Христос напълно би преодолял Ариман, то тогава физическо-
материалното битие на човечеството на Земята би се прекратило 
много по-рано, много време преди човечеството само, със своите 
сили, би могло да осъществи онова, заради което някога са го изпра-

той надвива, то всички човешки отношения се замест-
ват с парични и, следователно, вече не самите хора 
управляват социално-икономическите процеси, а об-
ратно, социално-икономическите процеси поробват 
хората и духовно, и в правово и в материално отноше-
ние, понеже, както уверява марксизмът, всеки духовен 
– а в известна степен и правов – живот не е повече от 
„надстройка”, от илюзия. С това обществото се оказва в 
състояние, изключващо не само принципа на братство-
то, но и изобщо всяка възможност за осъществяване на 
Земята на социалната тричленност. И тогава пред чове-
чеството се изправя опасността за пълно попадане под 
третото изкушение, а чрез него, както показва опитът 
на седемдесетгодишното управление на болшевиките 
на Изток в Европа, и под другите две изкушения. А 
резултат от такова попадане на човечеството под 
тройното изкушение би станало пълното осъществява-
не на онова, което като тенденция вече живее сега в 
цялото човечество, проявило се на Изток в Европа във 
феномена на болшевизма с най-голяма сила и в най-
крайна форма. 
Състоянието на човечеството, което в целия свят се 

стремят да достигнат луциферично-ариманичните Съ-
щества, Рудолф Щайнер определя като постепенно 
„механизиране на Духа” (отсъствие в социалната структу-
ра на Земното човечество на независимата област на 
свободен духовен живот), като „вегетиране на душата” 
(резултат от изчезването на независимия, небюрокра-
тичен, основан върху равенството правов живот) и като 
„анимализиране на телесните инстинкти” (в резултат на 
пълното поробване на човека от необходимостта за 
непрекъснато превръщане на „камъните в хляб”). 

„Руският Изток показва само крайния случай на общия стре-
меж на човечеството. То иска в стария Дух да се движи към 

                                                                                  
тили на Земята висшите сили. Пълната победа на Христос Исус в 
двете първи изкушения е дала на всеки човек възможността с чисто 
индивидуално вътрешно усилие да победи Луцифер, когато той връх-
лита в човешката душа сам или заедно с Ариман. А третото изкуше-
ние се отнася не толкова до индивидуалния, колкото до социалния 
живот на човечеството: „Понеже в парите социално живее също и Ариман” 
(GA148, 18.ХІ.1913). В тази сфера влиянието на Ариман още не може да 
бъде напълно преодоляно, защото за него е необходимо „пълно прониз-
ване с Христос на цялата Земна еволюция” (GA148, 10.ХІІ.1913). В настоящо 
време в посоченото направление може и трябва да бъде направено 
още твърде много. Това преди всичко е съединяването на цялата 
работа в социалната област с основното направление на дейност в нея 
на Импулса на Христос, т.е. създаване на Земята на такива социални 
учреждения, в които ще бъде преодоляна необходимостта от едност-
ранно превръщане на „камъните в хляб”. Това е достижимо само благо-
дарение на въвеждането в стопанския живот вместо на свободен 
пазар (капитализъм) и планово стопанство (социализъм) на 
асоциативния принцип, а главно – благодарение на осъществяването 
във всички стопански учреждения на основния социален закон, 
формулиран от Рудолф Щайнер в 1906 г. (виж руския превод 
„Теософията и социалният въпрос”, Москва 1917). Въплъщението на 
този закон в икономическата област може да послужи за основа на 
истинско братство и с това да даде практическия отговор от името 
на цялото човечество на нерешения „остатък” на третото изкушение. 
Австрийският историк и антропософ Х. Е. Лауер е писал във връзка с 
това: „Какво означава... формулировката на основния социален 
закон? Нищо друго, освен отговор на „остатъка” на изкушението на 
Христос от Ариман, на който своевременно, според описанието на 
Рудолф Щайнер, не е бил даден [пълният] отговор. Понеже в онова 
време проблемите на социалното устройство още не са били узрели 
до такава степен, че на тях да може да бъде даден изчерпателен 
отговор” (H. E. Lauer. Grundgeheimnisse des Christentums. Dornach 
1974). 
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механизиране на духовния живот, позволявайки на държавата 
напълно да погълне училището. То иска да се движи към обез-
душаване, към вегетиране на душата, задушавайки истинското 
правово чувство и заменяйки го със счетоводството на илюзор-
ната, а не действително социализирана държава. То си въобра-
зява, че води хората към естествен човешки живот, докато в 
действителност освобождава всички най-диви животински, 
телесни инстинкти, които човек носи в себе си” – е казвал 
Рудолф Щайнер още в 1919 г. и е продължил: „[И ако] 
този материалистичен мироглед... който сега е завладял цялото 
човечество... би победил, тогава, изхождайки от Русия, във 
всичко, което се отнася до Духа, човечеството би било подло-
жено на механизиране; в онова, което се отнася до душата, то 
би било подложено на вегетиране; а в онова, което се отнася до 
тялото – до озверяване, защото към това подтиква самото раз-
витие на Земята”672. Казаното разкрива „идеала” на соци-
алния живот – онази тайна цел, която с всички сили се 
опитва да достигне на Земята болшевизмът и на която 
съвременната Наука за Духа е призвана да противопос-
тави истинския социален идеал в конкретната форма на 
тричленността на социалния организъм. 
Само изхождайки от това, ние можем да усетим цяла-

та тежест на думите на Рудолф Щайнер, с които той 
през октомври 1920 г. е охарактеризирал отношението 
на импулса на тричленността на социалния организъм, 
а и на цялата Наука за Духа, към болшевизма в съвре-
менния свят: „Науката за Духа напълно осъзнава цялата се-
риозност на съвременното положение в света; тя знае, каква 
велика битка се води между това, което може да произлезе от 
нейните социални импулси като тричленност [на социалния 
организъм], и онова, което противодейства на тази тричленност 
като вълнá на болшевизма, която води човечеството към катас-
трофа. Трети път тук няма. Между тези две сили трябва да се 
води битката. Това е необходимо да се разбере. Всичко остана-
ло вече се намира в упадък”673. 

 
Обобщавайки описанието на трите големи изкушения 

в руската история, ще се опитаме да изразим тяхната 
същност с помощта на следното сравнение. 
Ако си представим населението на страната като ня-

какъв цялостен жив организъм, подобен на човешко 
тяло, то тогава дейността на Иван Грозни е сравнима с 
тежка възпалителна болест, източниците на която се 
крият в самия организъм. Поради това руският цар, 
въпреки всички негови безчинства и престъпления, е 
бил възприеман от народа като някакъв, макар и тежко 
болен, но все още принадлежащ към цялото орган. Пе-
тър І с всичките негови социални преустройства би 
могло да го оприличим на раков тумор, образувал се 
вътре в самия организъм от неговите собствени вещес-
тва и тъкани, но от самото начало напълно чужд на 
организма и постепенно пораждащ нарушение на всич-
ки негови жизнени функции. А болшевиките, с техния 
„социалистически експеримент”, би могло да сравним с 
внезапно поразил тялото куршум, мигновено разрушил 
неговата жива тъкан, или да го оприличим на силно 
                                                 
672 GA192, 29.VІ.1919. 
 
673 GA200, 17.Х.1920. 

действаща, смъртоносна отрова, парализираща и ведна-
га убиваща всички жизнено важни органи. 
И всичките три изкушения връхлитат руския народ в 

историята на новото време, стремейки се, всяко по свой 
начин, да помрачи, да изопачи или съвсем да унищожи 
неговата връзка със сферата на Христос, Който е за 
него, в действителност, единственото обещание за бъ-
дещето, отражение на което в душата на на всеки руски 
човек е настроението или „духът на Граала”. „Христос 
постоянно присъства в този народ като пронизваща мисленето 
и чувството му вътрешна аура”674 – казва Рудолф Щайнер. 
Именно против това висше присъствие, против тази 
божествена аура, в дълбок смисъл са били винаги насо-
чени всички изкушения, някога настъпвали на Изток в 
Европа в миналото и настоящето или още предстоящи 
му в бъдещето675. 
В предшестващите глави ние разгледахме по какъв 

начин руският народ е успял в значителна степен да 
преодолее трите споменати изкушения. Спасявайки се 
от Иван Грозни, много хора са напускали централните 
райони и са заминавали в далечните покрайнини или са 
се обръщали към развитие на вътрешен, чист и духовен 
живот. При Петър, оказал се окончателно поробен от 
държавата и приел върху себе си тежкия кръст на робс-
твото, народът се е оказал – благодарение и на това 
обстоятелство – почти съвсем незасегнат от ариманич-
но-луциферичната Разсъдъчна душа или Душа на чувс-
твото, влиянието на която се е разпространило само 
сред съвсем малобройния нов социален слой, състоящ 
се главно от предшествениците на бъдещата така наре-
чена интелигенция. А вече бързото и самостоятелно 
развитие на Разсъдъчната душа или Душата на чувство-
то в широките народни кръгове (осъществило се в ХХ 
в. напълно независимо от онзи исторически поток, кой-
то две столетия по-рано е бил породен от реформите на 
Петър) е било здравата стена, възникнала пред третото 
изкушение и възпрепятствала проникването на импул-
сите на ариманизираната Съзнателна душа в дълбините 
на сетивната душа на народа с действащия в нея „дух на 
Граала”676. 

                                                 
674 GA185, 2.ХІ.1918. 
 
675 Виж за това по-подробно в Приложение ІІІ. 
 
676 Към казаното е необходимо, макар и накратко, да се добави още 
един аспект на разглеждане на въпроса. Рудолф Щайнер е посочил 
три елемента, особено силно повлияли на цялата конфигурация на 
източнославянската душа: «Като на заден план съществува на Изток [в Европа] 
руското образование, споено от остатъците на византийската религиозна структура, 
от нормано-славянския импулс на кръвта и от азиатското начало, по различни начини 
изляло се на Изток в Европа. Но всичко това е непродуктивно; в тази триада няма 
нищо, което да произлезе от самата руска душа. Тази триада не е характерна за 
онова, което живее в руската душа [т.е. за „духа на Граала” в нея]» (GA185, 18 и 
20.Х.1918). Отличителна черта на всичките три елемента е тяхното 
постепенно проникване на Изток в Европа отвън: на норманите – от 
северозапад, на византийското влияние – от юг, на азиатското – от 
изток. Оттук произлиза и тяхната изначална чуждост на същността на 
източнославянската душа, а също и онова двойствено влияние, което 
те са оказали върху целия по-нататъшен ход на руската история. 
Ще разгледаме тази триада в хронологичен ред, понеже той по уди-
вителен начин разкрива също и нейната същност. Според Несторовия 
летопис, така наричаното повикване на варягите в Рус е станало в 862 
г. А в действителност, според Рудолф Щайнер, в онова време е стана-
ло не мирно „поканване” на норманите, а те са извършили завоевателен 
поход на Северо-Изток в Европа. Фактът, че по-нататък в общото 
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съзнание на източноевропейските народи това събитие е останало 
задълго в паметта като доброволно повикване, име две значения. 
Първо, пророческо. За него ще бъде казано по-долу. А второ, значе-
ние като свидетелство за съществуването сред народа на определено 
предчувствие за необходимостта от идването на чужденци, повляк-
ло след себе си онова „смесване на норманска и славянска кръв”, което е 
позволило на източните славяни в резултат от изменението на състава 
на тяхната кръв да достигнат по-силно и по-вътрешно изживяване на 
импулса на „аза” (виж Глава 7). По такъв начин е станало отначало 
чисто физическо влияние върху източнославянските народи. Обаче, 
тъй като по своята същност то им е чуждо, скоро е проявило и друга, 
негативна страна. В безкрайните разпри и военни стълкновения меж-
ду руските князе и техните сродници, в немалка степен спомагащи 
по-късно за бързото придвижване и значителните успехи на татаро-
монголите, може да се види конкретната проява на тази обратна 
страна на настъпилото в резултат от смесването на славянска и гер-
манска кръв ускорено Аз-развитие на руснаците. 
Вторият елемент, проникнал на Изток в Европа, започвайки с покръс-
тването на Рус в 988 г., е било византийското влияние. То също е 
имало два аспекта, които са били свързани с определено въздействие 
върху етерното тяло на човека: проникване на Изток в Европа, от 
една страна, на „езотеричния култ” (виж Глава 15), а от друга – на визан-
тийската църковна „структура”, или на външната църковна организация 
(йерархия), която в древността е възникнала в християнския Изток от 
съзерцаване на тайните на етерния Космос, но вече в VІ–VІІ в. е 
започнала да навлиза в упадък (виж GA159/160, 15.V.1915). Тази 
постепенно заимствана и усвоена от Древна Рус – наред с култа – 
византийска църковна структура от самото начало е била чужда на 
вътрешната конституция и наклонности на източнославянската душа. 
Понеже в съответствие с най-дълбоките стремежи на руския човек за 
всичко да съди изхождайки от „духа на Граала” в своята душа, действи-
телен авторитет за него е можела да бъде само нравствената висота на 
една или друга конкретна личност на праведника или мъченика за 
вярата. Поради това, ако високият морален идеал на лична святост и 
подвижничество {подвижничество=жертване на своите интереси за 
общото благо. Бел. пр.} – „на светиите на Църквата” – винаги изклю-
чително много е бил почитан от руския народ, а авторитетът на хора-
та, осъществили го в своя живот, е бил неоспорим, то към самата 
църковна организация и нейната йерархия, като такава, ставаща все 
повече мирска и зависима отначало от князете-владетели, а по-късно 
– от царете и императорите, народът се е отнасял много по-
отчуждено. Този постепенен процес на нравствен упадък на Земния 
институт на Руската църква особено ясно се е проявил в дейността и 
стремежите на патриарх Никон, предизвикал разкол (виж Глава 16-
В), а след това – в анатемосването и отлъчването от Църквата на 
всички староверци на Московския църковен събор през 1666 г. и в 
по-нататъшните им жестоки преследвания. 
Владимир Соловьов е писал, че ако интелигенцията в Русия се е 
оттеглила от народа в резултат от преустройствата на Петър, то Пра-
вославната църква (нейната йерархия) се е отдалечила от него в ре-
зултат на църковната политика на Никон (виж Вл. Соловьeв. Когда 
был оставлен русский путь и как на него вернуться). По-нататък, след 
учредяването от Петър на Светия Синод, съединената с държавата 
Църква е станала за всички следващи столетия негово послушно и 
вярно оръдие, неизменно поддържайки всички държавни мероприя-
тия (както това някога е ставало и във Византия), което впоследствие 
значително е разклатило нейния нравствен авторитет сред народа. В 
това последно обстоятелство се корени и една от съществените при-
чини, че разгромът на института на Църквата от болшевиките скоро 
след тяхното идване на власт е бил посрещнат от широките народни 
маси твърде равнодушно, понеже вътрешната връзка с тези учрежде-
ния към това време е била вече силно разстроена. 
От казаното става по-разбираема онази сложна и в много отношения 
противоречива роля, която Православната църква е играла в руската 
история и играе и сега. От една страна, в нейните недра продължава 
да живее, макар и отслабен от никоновската реформа, „езотеричният 
култ”, който в течение на столетия е поддържал в народа „духа на Граала”. 
Дълбоко положително влияние в продължение на много столетия е 
оказвано върху цялото развитие на руския народ и от всички велики 
свети хора, подвижници и мъченици за вярата, „в земята Руска сияещи”. 
Често в най-трудните, преломни моменти на руската история тяхното 
участие в събитията е било решаващо. Такива светии, като Нил Сорс-
ки, Сергий Радонежски, Серафим Саровски и много други са вървели 
по истинския път на християнското аскетично-мистично Посвещение, 
достигайки по него най-високи степени (Рудолф Щайнер подробно е 
описал този път в GA99, GA112, GA131). Особено за Серафим Саров-

                                                                                  
ски Рудолф Щайнер е говорил с голямо уважение, наричайки го една 
от най-висшите индивидуалности в човечеството, взел решението в 
това въплъщение да действа главно посредством елемента на чувст-
вото, чрез любовта (виж М. Волошина. Зеленая Змея. Москва 1993, с. 
208). 
Но ако силното положително влияние в руската история на източнох-
ристиянския култ и моралния авторитет на светиите и мъчениците е 
безспорно, то, от друга страна, далеч не така безспорна е ролята в нея 
на самата Църква като Земно, човешко учреждение. Твърде често в 
своето съществуване тя се е подчинявала и е служила на силните на 
този свят, предпочитайки кесаревото пред Божието. Именно този, 
заимстван от Ватикана и отдавна закостенял в своите форми Земен 
институт на Църквата, култивиращ в своите недра само принадле-
жащата на миналото групова душевност и препятстващ развитието на 
свободната духовно-творческа индивидуалност, е имал предвид 
Рудолф Щайнер когато изрича думите, приведени на стр. 281, които, 
разбира се от само себе си, не се отнасят нито за езотеричната същ-
ност на източния култ, нито за истинските християнски Посветени, 
действащи в Рус. 
Третият, дошъл отвън, елемент е било азиатското влияние. То не-
еднократно се е проявявало в руската история в най-различни форми, 
но особено се е усилило в резултат на подробно описаното в Глава 11 
и Глава 12 татаро-монголско нашествие (1238–1240) и последвалото 
след него двестаипетдесетгодишно поробване на източнославянските 
народи. Но, ако, от една страна, татаро-монголите са донесли в Рус 
напълно луциферизирани астрални тела, по-точно сетивни тела (виж 
GA9), то, от друга, именно породените от тяхното нашествие и пос-
ледвалото над двувековно иго изпитания са могли – посредством 
очистване на астралното тяло чрез страданието – да пробудят в наро-
да изключителни духовни и душевни сили. Поради това не е случай-
но, че значителният разцвет на руската духовна култура и духовно 
изкуство, особено иконописта (Теофан Грък, Андрей Рубльов, Дио-
нисий), и разпространението на духовно-просветителската дейност на 
манастирите и придобития от някои от тях авторитет и голямо кул-
турно значение, се падат именно на този външно дълбоко трагичен 
период на руската история. 
От казаното следва, че проникналите на Изток в Европа в 862, 988 и 
1238 г. тройни влияния са се отнасяли за физическото, етерното и 
сетивното тяло на източноевропейските народи. Обаче именно по 
причина на изначалната чуждост на всичките три влияния на тяхната 
вътрешна същност те впоследствие са хвърлили сянка в дълбините на 
народната душа, спомагайки за постепенното възникване в нея на 
онази нездрава почва, от която по-нататък са израснали големите 
изкушения на руската история. 
Така донесените от татаро-монголите импулси на луциферизираното 
сетивно тяло са се проявили по-нататък като чисто душевна аномалия 
у Иван Грозни и неговото обкръжение във вид на пълно луциферизи-
ране на Сетивната душа (виж Глава 16). 
Призракът на римско-византийската империя с нейния изначален 
стремеж за пълно сливане на духовната и светската власт е проник-
нал и на Изток в Европа паралелно с разпространяването там на 
Християнството във формата на институцията на Православната 
църква и впоследствие неизбежно е довел до сливане на Църквата и 
държавата, както това е станало и във Византия, започвайки вече с 
епохата на Константин. В руската история кулминация на това разви-
тие са  църковните реформи на Никон и Петър, повлекли след себе си 
не само бърз нравствен упадък на Православната църква, но и нейно-
то превръщане в послушно оръдие на държавната власт, каквото тя 
след това е продължила да бъде в продължение почти на три столе-
тия. Следователно, колкото и парадоксално да изглежда на пръв 
поглед, от гледна точка на симптоматичното разглеждане на руската 
история именно проникването на Изток в Европа заедно с Християн-
ството на призрака на римско-византийската империя във формите и 
структурите на Земната институция на Православната църква е дове-
ло до постепенно възникване на социално-психологични условия за 
пронизване на изгряващата от ХVІІ в. Разсъдъчна душа или Душа на 
чувството с луциферично-ариманични сили, както това е станало у 
патриарх Никон, с неговия стремеж да превърне, по маниера на Рим, 
своята патриаршия във вид светско папство, или у Петър І с неговите 
имперски претенции за политическо господство в Европа и основава-
нето на Санкт Петербург като четвърти Рим и трети Константинопол. 
И накрая, необходимо е да засегнем споменатия по-горе пророчески 
аспект, съдържащ се в историята „за повикването на варягите в Рус”. Рудолф 
Щайнер го характеризира като бъдеща духовноисторическа необхо-
димост в следните думи: «Средна Европа е призвана да носи на Изток [в Евро-
па] продуктивността на Духа [„живия духовен живот”]» (GA159/160, 13.ІІІ.1915). В 
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Наистина, още сме твърде далеч от пълното преодо-
ляване на третото голямо изкушение. И при все това 
тук е редно да си зададем въпросите: какво ще бъде по-
нататъшното развитие на Русия, кога окончателно ще 
бъде преодоляно това изкушение, а донеслият на рус-
кия народ неизмерими страдания „социалистически експе-
римент” ще бъде прекратен завинаги? Какви нови перс-
пективи ще се открият тогава? Какви нови опасности 
очакват руския народ по единствено правилния път,  
 

                                                                                  
руската история, обаче, това отначало се е появило във вид на своя 
най-краен противообраз, когато, започвайки от последната третина на 
ХІХ в., в Русия от Средна Европа са започнали да проникват не ду-
ховните идеи от епохата на Гьоте и немския идеализъм, а материа-
листичното учение на Маркс и Енгелс, довело в края на краищата до 
катастрофата от 1917 г. С други думи, почвата, подготвяна още в ІХ 
в. „със смесването на норманската и славянската кръв” и в продължение на 
столетия определяща вътрешното родство на Средна и Източна Ев-
ропа, се е оказала на границата на ХІХ–ХХ в. засята само с отровните 
семена на марксизма, повлекли след себе си все по-голямо аримани-
зиране на Съзнателната душа на Изток в Европа. Онова, което някога, 
според „Повест за изминалите години”, варягите (норманите) са 
донесли на Изток в Европа като социален порядък и първи зародиши 
на държавност, но са ги донесли в онова време като завоеватели, по 
трагичен начин се е повторило още веднъж под формата на завоюва-
не на Източна Европа от напълно чуждите й марксистки идеи и поро-
дения от тях нов – въведен от болшевиките по рецептите на Маркс – 
социален ред. 
От симптоматологична гледна точка в партийните разпри и в общия 
социален хаос по време на революцията от 1917 г., а също преди и 
след нея (последствията на световната и на гражданската война) може 
да се открие своеобразно повторение на историческата ситуация от 
времената на татаро-монголското нашествие, когато разприте между 
отделните князе, а в първата четвъртина на ХХ в. – между различните 
политически партии и направления – само са спомагали в първия 
случай за завоюване на Рус от татаро-монголите, а във втория – за 
завземането на властта от болшевиките. 
По такъв начин, в самото начало на руската история, ние имаме 
работа с редица чужди влияния, повлияли върху трите низши „тела” 
на източноевропейските народи, в резултат на което отхвърлените от 
тези влияния в славянската душа сенки са станали почва за по-
късното възникване на съответните изкушения в трите душевни 
принципа: в Сетивната душа, в Разсъдъчната душа или Душата на 
чувството и в Съзнателната душа. 
Към тези три изкушения в бъдеще, в преддверието на епохата на 
Духа-Себе (Шестата културна епоха), ще се присъедини още и чет-
върто, което ще касае вече не душевните принципи на човека, а самия 
негов „аз”(по-подробно виж в Приложение ІІІ). 

водещ към осъществяване на идеалите на Шестата кул-
турна епоха? 
Задавайки тези въпроси, ние се приближаваме до гра-

ницата на нашето изложение, където погледът, доста-
тъчно дълго обърнат към миналото на Източна Европа, 
сега се обръща към нейното бъдеще и нейните основни 
задачи. На тяхното разглеждане ще посветим следва-
щите глави, доколкото това е възможно да направим в 
рамките на настоящото изложение. 



 
 

 

 

Глава 18 

За окултните течения на съвременността, противодействащи на 
духовното развитие на човечеството 

 

 
 
 
 
 
 

Борбата против Духа винаги е лежала и 
продължава да лежи в основата на всичко, 
което се извършва във външния свят. 

Рудолф Щайнер. Из беседа с Л. Полцер- 
Ходиц, 3 март 1925 
 
 

Разглеждайки основните окултни течения на нашето 
време, противодействащи на духовното развитие на 
човечеството и имащи за цел „да хвърлят съвременната 
цивилизация в бездната”, Рудолф Щайнер в една от своите 
лекции изтъква три от тях, които според неговите думи 
„работят... в наше време, изхождайки от широки перспективи, 
внимателно следейки световните формиращи сили”677 и пора-
ди това представляват най-голяма опасност. Тези три 
течения, проявяващи в съвременната епоха три различ-
ни аспекта на един основен импулс на злото, са: 
● някои окултни общества на Запада, в значителна 

степен определящи главните направления на световната 
политика; 
● течението на йезуитизма, създаващо непоклатим 

фундамент на цялата структура на властта на Римока-
толическата църква; 
● болшевизмът, до неотдавна имащ за свой център 

Изтока на Европа. 
Всичките три течения в дълбините на своята същност 

са базирани върху определени окултни въздействия и 
поради това да се противостои на тяхното влияние на 
Земята може също само като се изхожда от съответни 
окултни познания, произтичащи от онези духовни сили 
на Светлината, които в нашата епоха водят човечество-
то към осъществяване на истинските цели на световно-
то развитие. Само от тези позиции можем действително 
да разберем думите на съвременния Християнски Пос-
ветен, че в наше време само антропософски ориентира-
ната Наука за Духа е способна в окултно отношение да 
противостои на тези три направления на злото. „На това, 
което засега може да бъде охарактеризирано с няколко щриха, 
противостои само онова, което трябва да бъде честно, искрено 
духовнонаучно движение, което се съобразява с великите све-
товноисторически сили”678, формиращи света. 
Посоченото духовно противостоене се усложнява 

още и от това, че трите основни окултни направления 

                                                 
677 Виж GA197, 13.VІ.1920. 
 
678 Пак там. 

на злото в нашата епоха не просто притежават едни или 
други „езотерични познания”, а са течения, базирани вър-
ху определена форма на Посвещение, макар и при-
надлежащо към „черния път”679. А щом е така, то и окул-
тно могат да им противодействат само силите, придо-
бити също чрез Посвещение, но с противоположна на-
соченост, т.е. от „белия път”, подробно описано от Ру-
долф Щайнер в неговите книги „Как се постигат позна-
ния за висшите светове?” (GA10), „Въведение в Тайна-
та Наука” (GA13) и в много лекции. Така противостои в 
наше време тъмното Посвещение на светлото. „Наука за 
Посвещение имат, макар и не в благоприятния за човечеството 
смисъл, онези, които аз често обозначавах като задкулисни 
ръководители вътре в англо-американското световно движе-
ние” – е посочвал Рудолф Щайнер – „всичко, което по 
един или друг начин е свързано с йезуитизма, притежава Наука 
за Посвещение; също ленинизмът притежава Наука за Посве-
щение, макар и в твърде своеобразен вид”680. 
Последното – че ленинизмът също притежава „Наука 

за Посвещение” – може да изглежда почти невероятно 
даже на антропософски подготвения читател. Нали 
болшевизмът преди всичко е известен като политичес-
ко течение. Обаче учудването може да нарасне още 
повече, когато читателят се запознае с по-нататъшното 
свидетелство на съвременния Християнски Посветен за 
това, че от трите изброени течения на Посвещението по 
„черния път” двете първи, явявайки се „тъмни”, при все 
това със своите източници и съдържание още при-
надлежат към общата еволюция на Земното човечество, 
докато третото течение не принадлежи към нея. А това 
означава, че инспириращите го духовни сили действат 
от свръхсетивните сфери, разположени по-ниско или 
под общото ниво на Земната еволюция. „Това е арима-
нично Посвещение, което просто принадлежи към друга миро-
ва сфера, различна от нашата. Но то носи в себе си силата да 

                                                 
679 Виж GA10, Глава „Живот и смърт. Големият Пазач на Прага”. 
 
680 GA197, 13.VІ.1920. 
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унищожи на Земята цялата човешка цивилизация”. И по-
нататък, характеризирайки особеността на всичките три 
направления, а също тяхното отношение със съвремен-
ната Наука за Духа, Рудолф Щайнер продължава: „Става 
дума за три направления на Посвещение: за две, разположени в 
плоскостта на развитие на човечеството, и едно, разположено 
под нея, но изключително силно Посвещение в смисъла на 
волята, почти безгранично в това, което засяга волята. А да 
внесе ред и достойна за човека цел в цялото развитие [на чове-
чеството] може единствено съдържанието на истинската Наука 
за Духа”681. 
Приведените думи поставят пред нас цяла редица 

въпроси и преди всичко изключително важния въпрос 
за същността на Посвещението, с което човечеството 
вече повече от седемдесет години682 има работа в лице-
то на болшевизма. Самият Рудолф Щайнер го характе-
ризира така: «В ленинизма на повърхността на развитие на 
човечеството действа разумността на човешкия звяр, разум-
ността на човешкото животинство... Надареният с разум звяр 
иска да излезе на повърхността и да направи ариманичните 
сили, които имат за цел да изключат [от еволюцията] всичко 
специфично човешко, а също и интелигентността, съществу-
ваща в животинското царство... сили, формиращи човечество-
то... Представете си, че ариманичните Духове се ползват от 
силите на животинската интелигентност, за да я вложат в гла-
вите на онези хора, които следват само егоистичните инстинк-
ти и ще разберете истинността на думите: „Ленин, Троцки и 
подобните на тях хора са инструменти на ариманичните влас-
ти”»683. 
В светлината на казаното в настоящата работа за 

окултните подоснови на болшевизма (виж Глава 16) 
тези думи може да се разберат по следния начин. В 
съвременната, Пета следатлантска епоха, която е епоха-
та на Съзнателната душа, последната е поставена пред 
алтернативата за възходящо или низходящо развитие. 
Или в процеса на постепенно одухотворяване тя изцяло 
ще се преобразува в „Имагинативна душа”684 – т.е. ще 

                                                 
681 GA197, 13.VІ.1920. 
 
682 Бел. пр.: Деветдесет години, включвайки и годините след първото 
издаване на книгата през 1989 г. на немски език. 
 
683 GA197, 13.VІ.1920. 
 
684 Виж GA145, 29.ІІІ.1913. 
 {Бел. пр.: «Обикновеното пасивно мислене не е реалност, то е образ... Актив-
ното действителното мислене е сила, реалност, в която живее човекът... Ние трябва 
така да го активизираме, за да го направим душевен орган на осезанието, за да 
почувстваме... да можем да знаем: ние живеем в същността, не просто в обикновено-
то мислене, което е само отражение, а в реалността, в душевния орган на осезание-
то... Така ние живеем в силова същност, във вътрешно подвижно същество, което 
може да се движи и е вътрешно активно... С този орган на осезанието в Духовния свят 
човек може да се разпростира надалеч... Какво трябва да бъде развито чрез актив-
ността на мисленето?... Първият свръхсетивен орган на човека... Мисленето става 
свръхсетивно осезание” (GA 227, 19.VІІІ.1923). 
 „Чистите мисли, насочени навътре, се раждат при срещата на Разсъдъчната душа 
с Аза. В миналото, когато Разсъдъчната душа от нищо не се задържаше и свободно 
се изливаше навън, човекът нямаше Аз-съзнание, но затова пък съзерцаваше своите 
мисли, беше ясновиждащ. Относно чистите мисли човек по-малко е подложен на 
заблуждения, отколкото относно мислите, свързани с предметите” (GA115, 27.Х.1909). 
 „Където мисълта е чиста, там мозъкът не участва. Той участва при символизира-
нето. Когато вие си представяте кръг, начертан от тебешир, то това става само 
благодарение на мозъка, но ако вие мислите кръга, свободен от всяка сетивност, то 

                                                                                  
самият този кръг активно формира вашия мозък” (GA117, 13.ХІ.1909). 
 „Това, което е действително съдържание на Науката за Духа, всъщност не е 
съществено, не е важно. Важен е онзи начин, по който човек трябва да мисли, за да 
признае Науката за Духа... Има два вида мислене. Единият всичко разчленява, 
раздробява. Той дава тон в естествознанието. Другият вид мислене има склонност 
към изработване на ясно изразени образи, наситени в своите контури с изобразител-
ни средства. Това мислене води в свръхсетивния свят. При първия вид мислене човек 
мисли посредством ариманичните Духове и те проникват в неговата душа. Вторият 
вид мислене е представен в моите книги, в лекциите, в колоните, капителите, форми-
те на Гьотеанума. Това е метаморфозирано, гьотевско мислене. С това мислене вие 
никога няма да изгубите себе си в различните духовни Същества, които искат да 
придобият влияние върху вас... Христовият Импулс се намира на правата линия, 
формообразуваща мисленето... С раздробеното мислене не може да се разберат 
Евангелията. 

{„Общо взето ние виждаме нещата, защото те застават пред нас в определе-
ни цветове, ограничени от линии и форми. Но обикновено не обръщаме доста-
тъчно внимание в случаите, когато едновременно възприемаме и цвета, и форма-
та. Виждайки един цветен кръг, човек казва: “Ето, това е цветът, а тук е кръглата 
форма!”. Обаче това са две коренно различни неща! Най-напред, благодарение 
на специфичната зрителна активност, вие забелязвате само съответния цвят. 
Обаче до формата на кръга вие достигате едва след като си послужите подсъз-
нателно с двигателното сетиво – а това става в областта на етерното и астрално-
то тяло – при което там се поражда определена кръгова извивка, която след из-
вестно време стига до вашето съзнание. Едва тогава формата на кръга – до която 
вие стигате чрез двигателното сетиво – и неговият цвят се обединяват в едно ця-
лостно възприятие. Следователно вие извличате формата от цялото си тяло, 
апелирайки в същото време към двигателното сетиво, което също е разпростряно 
върху цялото ви тяло. Всъщност човекът следва геометричните форми на Космо-
са и допълнително ги включва в своето познание. 
Днес официалната наука изобщо не допуска подобна фина разлика между тези 
два вида сетивни възприятия. Днешната наука просто смесва нещата и създава 
една атмосфера, която занапред ще осуетява всяко истинско възпитание. Защо-
то, как ще научим детето да вижда, ако не знаем, че в зрителния акт участва це-
лият човек, включително и неговото двигателно сетиво? 
Но сега се налага да споменем и нещо друго. Както се убедихте, зрителният акт е 
нещо много сложно. Като нормални здрави хора, разполагайки с определено вът-
решно единство на душевните сили, вие непрекъснато се стремите да обединява-
те в себе си двата вида възприятия, получени с помощта на “зрителното” и “дви-
гателното” сетиво. Вие бихте се взирали в един червен кръг с пълно недоумение, 
ако нямахте възможност да възприемете цвета и формата по два коренно раз-
лични начина. А после, ако мога така да се изразя, вие сте вътрешно принудени 
да ги слеете в едно цялостно възприятие. Едва сега идва ред на вашите съжде-
ния. Те са като жив процес, който протича във вашето собствено тяло благодаре-
ние на факта, че вашите сетива ви поднасят околния свят раздробен на части. 
Светът застава пред вас, раздробен на дванайсет различни части, и едва после, в 
съждението, вие отново ги свързвате в едно цяло, понеже те просто не искат да 
съществуват извън него. Формата на кръга никога не би могла да бъде осъзната, 
ако я възприемаме само с двигателното сетиво; от друга страна и цветът не би 
могъл да съществува, ако си служим единствено с очите. Нещата просто ви при-
нуждават да ги обединявате и практически вие вършите това с голяма вътрешна 
готовност. А съжденията – те са дело на цялостния човек. 
Ето как вие навлизате все по-дълбоко в сложните взаимоотношения между човека 
и света. Ако не разполагахме с дванайсет сетива, ние щяхме да стоим безпомощ-
но пред околния свят, без да сме в състояние да правим каквито и да е съждения. 
Но понеже разполагаме с тези дванайсет сетива, ние имаме и почти неограниче-
ните възможности да свързваме отделните фрагменти на околния свят. Напри-
мер специфичната опитност, породена от “Азовото сетиво”, ние можем да съпос-
тавим и свържем с опитностите, характерни за останалите единайсет сетива. А 
това важи за всяко едно сетиво. Накратко: чрез дванайсетте сетива околният свят 
се разпада на своите съставни части, а човекът трябва да бъде в състояние да ги 
сглоби отново в едно цяло. По този начин той взема непосредствено участие в 
най-интимния живот на нещата. Сега вие разбирате колко безкрайно важно е да 
възпитаваме детето по такъв начин, че да спомогнем за правилното развитие на 
всяко отделно сетиво и с необходимата систематичност да ги приведем в пълна 
хармония. 
Нека добавим, че Азовото, мисловното, слуховото и говорното сетиво имат пре-
димно познавателен характер, понеже при тях волята просто спи; да, тук вибра-
циите на спящата воля неусетно проникват в областта на познанието. Ето как в 
човешката Азова сфера живеят волята, чувствата и познанието; те са там с пос-
редничеството на будното и спящото съзнание. 
Не забравяйте, че можем да опознаем човека само ако вникнем в духовната му 
същност, изхождайки от трите състояния на съзнанието: будност, сънуване и 
сън. Няма никаква нужда да повтаряме: Дух! Дух! Дух! Повечето хора непрекъсна-
то говорят за Духа, без изобщо да разпознават неговите проявления... 
Обаче ние ще допуснем сериозен пропуск, ако разглеждаме Духа без да се съоб-
разим с различните състояния на човешкото съзнание...” (GA293, 29.VІІІ.1919)}. 
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Пример за това е съвременната протестантска Теология» (GA187, 1.І.1919). 
 „Духовният закон на съвремието настойчиво изисква от нас да се запознаем с 
отделни важни истини и факти от Духовния свят... Възгледите, които днешното 
човечество намира за извънредно удобни, след време ще се окажат съвършено 
неприложими. Защо?... През Четвъртата следатлантска културна епоха човекът се 
намираше в съвсем други отношения с външния свят, отколкото сега, в Петата. Аз 
често съм заявявал: Развитието на човечеството трябва да бъде приемано от нас 
извънредно сериозно. Душите се променят в много по-голяма степен отколкото 
предполагат хората, и само удобният шаблон в мисленето позволи да се стигне до 
общоразпространеното мнение, че в човешките души всичко е така устроено – естес-
твено и в древна Гърция – както днес... Обаче разлика има, скъпи мои приятели, и тя 
е много съществена! Днешният човек, който е едва в началото на Петата следатлант-
ска епоха, възприема сетивния свят по съвсем друг начин, отколкото например 
древният грък. Древният грък също виждаше цветове, също чуваше звуци; обаче с 
помощта на цветовете той виждаше и духовни Същества; той не размишляваше за 
духовните Същества; благодарение на това, което бяха цветовете, нему се откриваха 
самите духовни Същества (виж за това в GA18)... Съвременният човек „изработ-
ва”своите мисли, той разсъждава за тях и ги мисли. Древният грък не разсъждаваше 
върху мислите, защото той ги виждаше. Те напираха срещу него от това, което го 
заобикаляше в сетивния свят... Всичко това пораждаше една интимна и братска 
близост между света и човека. Човекът живееше с дълбокото и силно чувство: Целият 
този сетивен свят около мен е населен и изпълнен с духовни Същества. И това 
имаше непосредствена връзка с душевната организация, с цялото душевно устройст-
во на човека от Четвъртата следатлантска епоха... 
По време на Атлантската епоха както Земята, така и човекът, се намираха в средата 
на своето развитие. Дотогава... всичко се намираше в един непрекъснат растеж, в 
едно непрекъснато развитие. В известен смисъл, от Атлантската епоха насетне, 
нещата са съвсем други. Това се отнася също и за Земята: Когато днес стъпваме по 
повърхността на нашата планета... ние стъпваме върху една себе-раздробяваща се, 
себе-разпадаща се материя, върху нещо, което – сравнено с растежните процеси 
през миналите епохи – не изглежда като продължение на всеобщия градивен процес, 
а като нещо свързано с един процес на всеобщо разпадне. До средата на Атлантската 
епоха Земята беше като един буйно и смело израстващ организъм... Но днес... и дори 
външната, официалната наука се досеща: нашата съвременна Земя е една раздробя-
ваща се, разлагаща се планета, която върви към своя край... Обаче същото важи и за 
всички творения, доколкото те обитават Земята в едно или друго физическо тяло. Те 
са в едно низходящо развитие, което – общо взето – продължава от Атлантската 
епоха насетне. Обаче в самото низходящо развитие е налице и едно вълнообразно 
движение, което съществува под формата на известни повторения. По време на 
Четвъртата следатлантска епоха – т.е. Гръко-Римската – стана един вид повторение 
на това, което беше по време на самата Атлантска епоха. Така че до разцвета на 
Гърция у човека все още не се забелязваха никакви външни прояви от страна на 
низходящото му развитие. Гръцката култура все още беше запазила една съвършена 
хармония между душата и тялото на човека. Естествено, хармонията беше най-
съвършена в средата на Атлантската епоха. Обаче в Гърция тази хармония се повто-
ри... Разбира се ние продължаваме да се инкарнираме, обаче не за да подобряваме 
нашата организация, тъй като тя имаше вече своята върхова точка през Атлантската 
епоха. Тогава, а и по-късно, човешките тела стигнаха максималното съвършенство, 
каквото изобщо може да се постигне на Земята. Една по-висока степен на съвършен-
ство човешките тела ще постигнат едва на Бъдещия Юпитер (виж схемата „Сте-
пени на развитие на човека” в б.п.ч. 663. Бел. пр.). Ние впрочем сме тук, за 
да се свързваме все повече и повече с едно низходящо развитие; ние се инкарнира-
ме, за да трупаме опитности именно в несъвършени, разпадащи се и умиращи човеш-
ки тела. Обаче това, което развиваме в душевен смисъл, ние не го пренасяме както 
по-рано в полето на физическото тяло. Занапред този факт ще има важни последици 
за еволюцията на човека... 
В своя досегашен смисъл, в своите досегашни параметри, геният не може да върви 
напред. На какво се опираха гениите в миналото? Те се опираха на това, че душите 
все още притежаваха силата да извличат импулси от наследствената маса, от възпи-
танието, и да ги „вкарват” в тялото; така че макар и в несъзнаван вид, интуициите, 
инспирациите, имагинациите на гения идваха от тялото. Докато човешкото тяло беше 
по пътя на своето възходящо развитие, геният беше свързан с него, с тялото. Обаче с 
рушащото се и загиващо тяло на бъдещето, всичко ще се промени. Занапред човеш-
ката гениалност ще се прояви по такъв начин, че душите, които в бъдеще ще се 
наричат гениални, трябва да навлязат още по-дълбоко в процесите на Духовния свят; 
тогава те ще извличат импулсите не от неосъзнаваните области на тялото, а именно 
от дълбокото си проникване в Духовния свят... В миналото геният дойде от тялото, а 
това, което ще замести гения в епохите на бъдещето – то ще дойде от проникването 
на душата в Духовния свят... 
Днес пространственият свят не говори на човека така, както преди, когато неговото 
тяло беше, така да се каже, един свеж и млад организъм. Днес пространственият свят 
не предоставя Духа в ръцете на човека. Днес цветовете не се обръщат към човека 
като елементи на Духовния свят, звуците също не го пронизват като елементи на 
Духовния свят; звуците се носят наоколо като механични вибрации от един или друг 
вид материя. Човешката душа се прибра навътре; онова, което съществува в човека, 
стана по-затворено, по-дълбоко. Това е забележително твърдение, нали? – повърх-

                                                                                  
ностният, плиткият човек на нашата съвременност стана по-вглъбен, по-дълбок. Но 
така е – той наистина стана по-вглъбен, по-дълбок. А парадоксалното тук се крие в 
обстоятелството, че по отношение на повърхностния, тривиален епигон на съвремен-
ната епоха, може да се твърди: той е повърхностен именно защото – в сегашната си 
инкарнация – просто не може да стигне до истинската дълбочина на своята собствена 
личност. Той изобщо не насочва вниманието си към своята собствена личност, не 
развива силата на себепознанието... 
Ето защо, когато един човек духовно обгърне света, той вижда нещо странно: По 
света се движат хора, които всъщност не са те самите. Разбира се, това звучи 
радикално, но е така. Духовният изследовател вижда бродещи тела, чиито души не са 
напълно вътре. Защо? Просто защото тези души не са изправени повече пред зада-
чата да завладеят докрай физическите тела, които са минали вече в низходящо 
развитие, в упадък; те са изправени пред задачата да се подготвят за това, което ще 
се осъществи на Бъдещия Юпитер. Нашите души вече са вгледани в далечното 
бъдеще и се подготвят за него... И нашата истинска задача се състои в следното: Ние 
сме длъжни – с всичките си вътрешни сили, с цялата си енергия – да опознаем онази 
част от нашето същество, която не трябва да се претопява изцяло във физическото 
тяло, не трябва да се изразходва изцяло във физическото тяло. Ние сме длъжни да 
направим от себе си кандидати за Бъдещия Юпитер... Засега хората остават в рамки-
те на това, което им предлага външният свят. С други думи: те остават в рамките на 
това, което е под тях. Обаче с всяка поредна инкарнация ние изтегляме навън от 
тялото все повече и повече душевни сили... Окултното изследване... ни открива една 
смайваща истина: Общо взето, още в седмото хилядолетие жените постепенно ще 
станат безплодни. 

{„Ще дойде година в Земното развитие – това ще бъде примерно 5700-та го-
дина сл.Хр. – когато човекът, ако той правилно преминава през Земното развитие, 
повече няма да влиза на Земята чрез въплъщение в телесност чрез родителска 
двойка (GA196, 18.І.1920)}. 

Да, ето колко далеч ще стигнат телата в своето опустошително смъкване надолу: 
През седмото хилядолетие жените ще станат безплодни! Замислете се добре: Ако 
човекът би останал на сегашната степен, ако би продължил да изживява света 
единствено в отношенията между душевните си трепети и физическото тяло, тогава 
той няма да има повече място на Земята. И още преди изтичането на последните 
Земни епохи ще стане така, че жените няма да могат да раждат деца. Ето защо 
човекът трябва да се свърже по друг начин със Земята. Последните епохи от плане-
тарната еволюция на Земята ще принудят човека – макар и да е все още в нейните 
предели – да се откаже от физическото тяло. Съществуването е много по-тайнствено, 
отколкото си го представят повърхностните естественонаучни теории на нашия век... 
Замислете се върху наглед жестокото учение на Августин, върху жестокото учение на 
Калвин: в смисъл, че една част от хората е предопределена за спасение, а друга – за 
проклятие... Епохата на Августин, а и следващите столетия допуснаха тежко обърква-
не по отношение на човешката душа и човешкия Дух. Вие знаете – на вселенския 
събор в Константинопол човешкият Дух беше премахнат, така да се каже, детрониран 
от пиедестала на човешкото тяло. Представете си, че навън срещнете един човек, а 
след него – друг; и според учението на Августин, вие може да заявите: единият е 
предопределен за доброто, другият за злото. Обаче, скъпи мои приятели, това се 
отнася до външните обвивки, до физическото тяло, то не се отнася до самата инди-
видуалност! За самата индивидуалност учението на Августин – а и цялата тогавашна 
епоха – не успяха да кажат нищо... В хода на Земната еволюция хората ще бъдат все 
по-малко годни да осъществяват своето душевно развитие успоредно със своето 
телесно развитие. Защо една индивидуалност трябва да се инкарнира в тяло, което 
според цялата си конструкция е устремено към злото? Човекът, впрочем може да се 
приспособи добре, тъкмо защото индивидуалността не е вече в предишната дълбока 
и свещена връзка с физическото тяло... 
Накратко, обособяването... “оттеглянето” на човека от външния свят, напредва все 
повече и повече. И ние сме длъжни да приемем този факт напълно сериозно: през 
последните епохи от Земното развитие, човекът все повече ще се оттегля от външния 
свят. Обаче – както често съм подчертавал – хората ще бъдат завладени от величие-
то на тези факти едва след продължителен период от време. И все пак тези факти 
действат върху човешкото познание. Когато днес разглеждаме хората според външ-
ния им облик, пред нас застава един образ. А когато ги разглеждаме не според 
външният им облик, тогава пред нас застава друг образ. Тези два образа днес не 
съвпадат, а занапред ще съвпадат все по-малко и по-малко. Днешният човек не 
трябва да разчита на това, което му дава външният свят; днешният човек е длъжен да 
изкове съвсем нови понятия и да изгради своята личност съобразно онзи замисъл, 
според който Духът работи върху него. 
Занапред такива понятия са нужни особено в политиката, социалния живот и т.н., но 
преди всичко в областта на възпитанието. Наистина, околният свят предлага твърде 
много понятия, но те не са достатъчни за това, от което човекът се нуждае. Оттук 
идват и незадоволителните, неправдоподобните политически и социалистически 
теории на съвремието. Хората искат да се произнасят върху нещата единствено с 
оглед на физическия свят, те не позволяват да бъдат инспирирани от Духовния свят. 
Ето защо всички тези теории и политически програми са неправдоподобни. Ние не 
живеем в една епоха, която може да се ръководи от политическите програми на Удроу 
Уилсън. Нашата епоха настоятелно изисква “световна програма” от съвсем друг 
произход. Днес не друг, а Духът трябва да ръководи тези, които правят “световните 
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програми”. Обаче хората съвсем не са склонни да допуснат в съзнанието си тези 
дълбоки истини. Твърде бавно се превръщат в хора на Петата следатлантска епоха и 
искат да разсъждават като хора на Четвъртата следатлантска епоха. Да, но по време 
на древна Гърция това беше нещо велико, нещо хармонично. Да разсъждава като 
древен грък, днес е пълно безсмислие за човека, понеже околният физически свят 
даваше на гръка всичко, от което той се нуждаеше. Днес този свят не дава на човека 
нищо... 
Нашето време... изобщо не се съобразява с „отдръпването”, с „оттеглянето” на човека 
от външния свят... Естествено, днешният материализъм пречи на хората да стигнат 
лесно до разбирането на тези неща. Но те трябва да бъдат казани, защото отговарят 
на истината. Занапред ще се окаже, че всички стремежи, които не идват от Духовния 
свят, въвличат хората в хаоса. С тези факти трябва да се съобразяваме... Възпитани-
ето се разминава с нещо много важно, а именно с онази част от човешкото същество, 
която все повече се „оттегля” от външния свят... 

{„Съвременният човек трябва да извърши пълен обрат в своето мислене и да 
вникне в това, което е скрито зад днешните истини и идеали... Никъде другаде чо-
вечеството не е потънало в ужасите на материализма така, както в областта на 
възпитанието” (GA177, 8.Х.1917)}. 

Нека мислено да се пренесем в древна Гърция. Представете си как човешката душа 
плътно изпълва човешкото тяло, така че те се покриваха и съвпадаха напълно. Днес 
не е така; в известен смисъл днес телата са празни... И докато човекът „оттегля” 
душата си от тялото, това тяло е изложено на опасността да се изпълни с нещо друго. 
И ако душите откажат да се свържат с импулсите от Духовния свят, тогава 
цялото тяло се изпълва с демонични сили (курсивът е мой. Бел. пр.). Днес 
човечеството е изправено пред опасността, телата да се изпълнят с демонични сили, 
с демонично-ариманични сили... Представете си... хората стават добри граждани 
според изискванията на бюргерския живот, обаче телата са толкова празни, че в тях 
се настаняват могъщи ариманични Същества. Занапред все по-често ще се срещаме 
с подобни ариманични Същества. Човекът само привидно ще изглежда този, когото 
ние виждаме. Индивидуалността на човека ще се различава все повече и повече от 
неговото тяло. 
Да, занапред човекът ще става все по-комплициран. Бихме могли да кажем: Назряват 
такива времена, при които човек трудно ще се досеща с кого точно има работа... Днес 
хората създават институции, понятия, социални идеи, само че те са абстрактни и 
неправдоподобни. Комплицираните отношения на бъдещето изискват нещо съвсем 
друго. И докато хората не изковат нови понятия и нови представи за Духовния свят, те 
ще навлизат в хаоса все по-дълбоко и по-дълбоко, както всички ние достатъчно се 
убедихме от тази Световна война... 

{«През последните три години аз често подчертавах следния факт: Ако в да-
лечно бъдеще някой се опита да напише историята на тази Световна война... то-
гава методологията на днешната „история”, която може да измисля само легенди 
и басни, ще се окаже изцяло неприложима. Сега на преден план излизат усилията 
на онези „ерудирани капацитети” – такива са те за света – които в продължение 
на месеци, години и десетилетия живеят в библиотеките, разлистват хроники, 
статистики и документи, за да напишат „историята” на едно или друго събитие. 
Обаче наближава такова време, което ще превърне тези истории в грамади от 
непотребна хартия... Да, ако един учен е със здрав разсъдък, той просто не би мо-
гъл да напише историята на последните години по този начин. Защото нещата, 
които причиниха този хаос изобщо няма да се открият на днешните „историци”. Те 
ще се открият на хора с развито имагинативно мислене (точното описание на 
имагинативното мислене виж в GA10, Глава 2; GA13, Глава 5); на хора, които 
добре разбраха достойния за съжаление г-н Сухомлинов (Владимир А. Су-
хомлинов, 1848–1926, руски министър на отбраната, привлечен 
по-късно под отговорност, заедно с външния министър Сазонов и 
ген. Янушкевич, поради прибързаната мобилизация на руската 
армия на 29 юли 1914 г., започнала въпреки недвусмислената за-
повед на Александър ІІ). Изправен пред съда, той трябваше да признае 
тъжния факт: първо се случи това, после се случи онова, и в този миг аз изгубих 
съзнание! 
Но не само той, мнозина хора изгубиха ясния контрол върху нещата. Само че поз-
волете ми, скъпи мои приятели, да запитам: какво представляваха всъщност тези 
мигове, за които хората признаваха, че губят ясния контрол върху нещата? Какво 
представляваха те? Ето, точно сега Ариман и неговите войнства влизат в човека, 
в човешката душа, в човешкото поведение! Ако обаче човек бди над своето съз-
нание, ако не му позволи да се помрачи или колабира, тогава няма да се появят 
нито Ариман, нито Луцифер. Но щом то бъде помрачено, в този момент ръцете на 
Ариман са развързани. И тогава се случват такива събития, които изобщо не на-
мират място в дипломатическите документи; а в тях – казано между другото – 
през последните години се пазят съвсем безполезни сведения... Това, което става 
в нашата епоха, това което доведе хаоса, не произлиза от човека. Хаосът произ-
лиза преди всичко от действията на ариманичните Същества, които успяха да се 
промъкнат в човешката душа поради помраченото съзнание на съвременните хо-
ра... Ако един ден хората поискат да говорят за причините на тази катастрофа, те 
трябва да черпят не от официалните дипломатически архиви и документи; те 
трябва да обяснят всички събития чрез достъпа, който ариманичните Същества 
получиха в човешките души» (GA177, 29.ІХ.1917). 

                                                                                  
 [Изграждането от човека на духовни възприемателни органи, съзна-
телното изживяване на Мистерията на Голгота и приемането на Христо-
вия Импулс са основните помощни средства за хармонизирането, и в крайна 
сметка за спасението на тези Същества, които имат не само отрицателен, но 
и положителен принос в еволюцията на човека (GA177, „Бележки”, бел. 6). 
 „Да се разбере как Христос стои между Луцифер и Ариман, какво означа-
ва Той по отношение на Луцифер и Ариман – такава е основната задача на 
най-близкото бъдеще” (GA165, 9.І.1916)]}. 

Науката за Духа, Антропософията не е детинска игра, нито пък някаква теория; днес 
Антропософията е една истинска грижа за човечеството и неговото правилно разви-
тие(GA177, 7.Х.1917). 
 «Когато говорим за естеството, или за Съществата на елементарния (душевния) 
свят в широкия смисъл на думата, ние стигаме до заключението, че този свят е 
съставен от субстанция на мислите, от мисловна субстанция. Само че има съществе-
на разлика между онези мисли, които се носят и движат навън, тъй като те са всъщ-
ност живи Същества, и мислите които ние имаме в себе си... Нашите мисли са всъщ-
ност мисловни трупове. Мислите, които ние извличаме от външния сетивен свят с 
помощта на будното душевно съзнание са всъщност мисловни трупове, те са безжиз-
нени, умъртвени мисли. Живите мисли са вън. Тази е разликата. 
Ето как сме поставени в елементарния мисловен свят: извличайки нашите възприятия 
от сетивния свят и преработвайки тези възприятия в мисли, ние убиваме живите 
мисли; и когато после боравим с тези мисловни трупове, ние казваме, че „мислим”. 
Ето защо нашите мисли са толкова абстрактни. В основата си нашите мисли стават 
абстрактни, защото живите мисли – тях ние убиваме. Практически с помощта на 
нашето съзнание ние убиваме живите мисли и – като мисловни трупове – ги носим 
със себе си, означавайки ги като наши мисли, като наши представи. Така изглеждат 
нещата в действителност. Обаче живите мисли, които са навън, не са безучастни към 
нас, те са дълбоко и живо свързани с нас. Аз бих обяснил веднага естеството на тази 
връзка, само че не трябва да се ужасявате от гротескния вид на нещата: Представете 
си, скъпи мои приятели, че е ранна сутрин и лежите още в леглото. Съществуват два 
начина да станете. В обикновения живот вие не забелязвате разликата между тези 
два начина, защото едва ли обръщате внимание върху момента на ставането и 
защото двата начина се преплитат много тясно... В единия случай вие изобщо не се 
замисляте и ставате по навик; в другия случай вие изграждате императива: сега аз 
трябва да стана. В общия случай двата начина са тясно преплетени... Двата начина 
съществуват „ин абстракто”; те са крайните случаи. Вие можете да стенете машинал-
но, без никакво мислене, или пък напълно съзнателно. Разликата обаче е огромна. 
Когато ставате машинално, т.е. по силата на навика, вие следвате импулсите на 
Елохимите, Духовете на Формата, които в началото на Сътворението създадоха 
човека като Земен човек. Обаче замислете се внимателно: Ако изключите вашите 
собствени мисли и ставате от леглото като програмирана машина, това означава, че 
сте изключили само вашите собствени мисли. Обаче зад обективния факт, че вие 
можете да станете от леглото, в цялата последователност или „форма” от движения, 
се намират– не субективно, а обективно – определени мисли, и те не са вашите 
мисли, те са мислите на Елохимите, или Духовете на Формата... 
Ако... ставате от леглото насила, ако ставате след упорита вътрешна борба и само в 
резултат на субективната мисъл, тогава вие следвате ариманичната духовност; вие 
следвате само вашата глава; в този случай вие следвате Ариман... Но както стоят 
нещата при ставането, така стоят те и във всичко, което човекът върши; защото 
човекът действително се състои от тези две Същества, които външно, физически, се 
разграничават така, както се разграничава главата от останалата част на тялото... Ако 
ние погледнем човека независимо от неговата глава, ако се абстрахираме от неговата 
глава и ако тялото му не бе обвито с материална сетивна плът (която е резултат 
от това, че елементарната телесност – поради нахлуването в човешко-
то развитие на луциферичното изкушение – се сгъсти до плътността 
на човешко тяло. Бел. пр.), този човек би бил за нас всъщност самото външно 
проявление на Елохимите... 

{„В обикновения живот потокът на душевна дейност в етерното тяло не про-
никва в съзнанието на човека. Но в този поток на неспирно движение на етерното 
тяло, протичащ заедно с времето, се отделя, обособява ту луциферичната, ту 
ариманичната дейност. Луциферичната дейност прави волята млада. Нашата ду-
шевна дейност, пронизана от луциферичното, е воля. Ако Луцифер би преобла-
давал в душевната дейност, ако само Луцифер би се проявявал в нея, това би 
била воля. Луцифер действа подмладяващо на целия поток на нашата душевна 
дейност. Ариман... втвърдява нашата душевна дейност, тя става стара, и това е 
мисленето. Мисленето, обладаването на мислите би било невъзможно в обикно-
вения живот, ако в етерното тяло не се разгръщаха ариманичните сили. В душев-
ния живот, проявяващ се в етерното тяло, е невъзможно да минем без Луцифер и 
Ариман... В средата между тях, където те се борят един с друг... се проявява чув-
ството” (GA158, 21.ХІ.1914). 
 „Михаил свали луциферичните войнства в човешкото царство. Луциферични-
те войнства получиха човешката глава като място на своето пребиваване” 
(GA194, 23.ХІ.1919). 
 „Главата в по-голямата си част е физическо тяло” (GA205, 16.VII.1921). 
 „Изостаналите Духове на Формата ограничиха своето действие в главата и 
благодарение на това дадоха на човека разум, разсъдък. Това са главно луцифе-
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рични Духове” (GA203, 11.ІІІ.1921). 
 „В главата човек е най-много физически човек и най-малко духовен” (GA235). 
 „Но главата се намира в състояние на умиране. И луциферичните войнства 
започнаха в главата непрекъсната борба с нейното умиране. –Тук ние се докос-
ваме до древна тайна, известна в различни форми, но за съвременния човек тя е 
съвършено скрита тайна на неговата природа. –Човекът носи – ако приемем под 
внимание неговото божествено развитие – в своята глава отмиращо развитие, 
постоянно умиране. Но това постоянно умиране паралелно се съпровожда с раз-
палване на живота от страна на Луцифер. Луцифер постоянно иска да направи 
нашата глава толкова жива, колкото е жив целият наш останал организъм. Затова 
ако гледаме на органичното, Луцифер се старае да отдели човешкото развитие от 
неговата божествена насока, вследствие на което би успял да оживи човешката 
глава толкова, колкото е оживен целият останал организъм. Изразявайки се фи-
зиологично, мога да кажа, че Луцифер постоянно действа в нас така, че жизнени-
те сили, които искат да пронижат главата на човека, той изпраща нагоре от целия 
останал организъм. Изразявайки се душевно, Луцифер постоянно иска да даде на 
нашата интелигентност, която включва в себе си само мисли и образи, субстан-
циално съдържание. У Луцифер постоянно живее тенденцията – същото, за което 
говорих физически, сега изразявам душевно – когато нещо формираме, когато 
формираме образ в Духа или някакъв художествен облик, да му даде действител-
но субстанциално съдържание, т.е. съдържанието на нашите мисли, на нашите 
представи да прониже с обикновена, Земна действителност. С това той би пос-
тигнал ние като хора да напуснем Земната действителност и да прелитнем в мис-
ловната действителност, която тогава би станала реалност, а не просто мисли. 
Тази тенденция постоянно е свързана с нашето човешко същество, за да станат 
нашите фантазии действителност и с най-голямо напрежение на силите се работи 
човешките фантазии да могат да станат действителност... 
Противоположно на това влияние е влиянието на Ариман. Той преди всичко се 
проявява от Осмата сфера, от която е създадена останалата част на нашия орга-
низъм – освен главата – целият изпълнен с жизненост. Тук сега действат арима-
ничните сили. Те, обратно, се стремят в жизнените сили на останалата част на 
организма да внесат силите на смъртта, които според божественото развитие 
принадлежат на главата. Така че от Осмата сфера по околен път чрез Ариман ние 
получаваме силата на смъртта. Това е пак казано физически. Изразявайки се ду-
шевно, аз трябва да кажа: изходящото от Осмата сфера действа върху човешката 
воля, не върху интелигентността. Но в основата на човешката воля лежи желани-
ето. Във волята винаги се спотайва нещо от желанието. И в онова, което като 
природа на желанията е в основата на волята, Ариман постоянно се стреми да 
внесе личния елемент на човека. А вследствие на това, че в природата на жела-
нията е скрит личният елемент на човека, нашата човешка душевна волева 
дейност е отпечатък на нашия път към смъртта. Вместо да позволим Божествени-
те идеали да ни пронижат чак до желанията и волята, ние внасяме нещо лично в 
нашите желания, в нашата воля” (GA194, 23.ХІ.1919)}. 

По този начин обаче настъпи нещо извънредно забележително, върху което аз често 
съм говорил като за една важна тайна: Човекът стана образ и подобие на Боговете 
тъкмо в онези свои органи (а именно в екстра-цефалната природа на чове-
ка, т.е. в онази част от човека, която не включва в себе си главата. 
Бел. пр.), за които е прието да се мисли, че са с по-низша природа. Само че това 
„подобие на Боговете”, тази близост с Боговете – доколкото човекът се развиваше в 
условията на физическия свят – пропадна! Тъкмо това, което беше най-висша част в 
човека, това, което човек беше длъжен духовно да усвои от Космоса, тъкмо то се 
превърна в негова низша природа. Моля ви да не забравяте тази важна тайна за 
естеството на човека. Всичко, което човек днес има като своя низша природа, е 
пропаднало само поради намесата на Луцифер; поначало то беше определено да 
бъде неговата висша природа. Тук се корени основното и трагично противоречие на 
човешкото същество. И ако тази тайна бъде разбрана правилно, пред нас ще се 
открият много от загадките на света и живота... 
Развитието на човека продължи напред по такъв начин, че поради намесата на 
Луцифер, човек превърна в низша природа тъкмо онези сили, които непрекъснато 
струяха към него от Космоса. Ръководителите на древните Мистерии имаха съзнание-
то за тези неща. Изобщо те не бяха толкова цинично и филистерски настроени, както 
съвременните хора. И ако тези истини най-после се проумеят, много от историческите 
събития ще получат единствено вярното си обяснение. Например определени симво-
ли на древните народи, които днес се разглеждат само в сексуален смисъл, символи, 
които са взети от низшата природа, могат да бъдат разбрани едва тогава, когато си 
дадем сметка, че ръководителите на древните Мистерии – които си служеха с тях – 
имаха за цел всъщност да изтъкнат именно висшия смисъл в низшата природа на 
човека. 
Вие виждате колко прецизно трябва да се отнасяме към тези неща, които са съхране-
ни под формата на символи. А днешният човек е толкова лекомислен. Той дори не 
предполага, че носи в себе си нещо повече от един еволюиращ сетивен апарат, който 
всъщност е проникнат от луциферичното естество на висшата природа. Ето защо 
човек лесно може да изпадне в грешка и да си създаде съвсем погрешна представа за 
историческите символи. В известен, и то благороден смисъл, древните символи могат 
и трябва да се тълкуват като свързани с висшата, а не с низша природа. От тази 
гледна точка вие ще си обясните и нещо друго: че мислите от елементарния свят, т.е. 

                                                                                  
живите мисли – а не абстрактните и мъртви мисли, които възникват в главата – 
прииждат от целия човек. И това не става просто чрез умуване и размишление. Днес 
хората вярват: стига човек да размишлява достатъчно, той може да мисли за всичко, 
за което пожелае. Обаче това е пълно безумие. Истината е съвсем друга: човешкият 
род е в едно непрекъснато развитие; и мислите, до които стигнаха например Коперник 
или Галилей – преди това беше невъзможно да се стигне до тях с помощта на каквото 
и да е размишление. Защо? Защото с помощта на размишлението, човек фабрикува 
само онези мисли, които са в главата. Когато обаче се появи една световноистори-
ческа мисъл, и когато тя дойде като удар или озаряваща мълния, за да тласне напред 
цялото човечество, тогава целият човек получава тази мисъл от Боговете. След като 
преодолее луциферичния елемент – а това става в пределите на целия човек – 
индивидът съсредоточава мисълта преди всичко в главата... Ето защо в определени 
епохи човек може да се надява и да очаква едни или други мисли: защото той не стига 
до тях с усилие и размисъл, мислите не идват като някакво „съобщение” за неговите 
очи или уши; а става така, че от йерархичния свят се инспирират и влагат определени 
истини в цялото му тяло, в цялото му същество, което е образ и „подобие” на Йерар-
хиите... 
Ние живеем в такъв период от Петата следатлантска културна епоха, през която 
човекът се „оттегли” навътре от външния свят и напълно изгуби приликата си напри-
мер с древния грък, за когото външното обкръжение беше пълно с духовни Същества. 
Обаче вътрешният живот има нужда от целия човек, за да посрещне мислите. В 
Четвъртата следатлантска епоха Боговете бяха в непосредствена „пространствена” 
връзка с хората. Днес човекът стана много по-дълбок, по-интимен; той се „отдръпна” 
от външния свят. Човекът непрекъснато общува с Боговете, само че неговата глава, 
общо взето, не знае нищо за това, именно защото главата стига само до мисловните 
трупове. Като цялостен човек, индивидът се крепи на постоянното си общуване с 
Боговете, но в нашето съвремие това общуване стана много по-нежно, по-дълбоко, 
по-интимно. Затова и природата на днешното ясновидство навлезе в други отноше-
ния с Боговете и изобщо с екскарнираните духовни сили, отколкото през миналите 
епохи. 

{Немислимо е, ако човек започне макар и едно бегло изучаване 
на Антропософията, да не си зададе въпроса: Какво представлява 
ясновидството? Под това понятие Рудолф Щайнер разбира спо-
собностите да се възприема Духовния свят под формата на образи. 
През древните културни епохи, още преди понятийното мислене и 
опиращото се на него днешно съзнание, сумрачното или смътно 
ясновидство е представлявало природно качество, присъщо на 
всички хора. Дори и днес в изолирани случаи то може да се наб-
людава в примитивни племена и народи, а в отделни случаи – като 
атавизъм – и сред отделни представители на европейския свят.  
Това естествено, или природно, ясновидство се осъществява в об-
ластта на имагинативните възприятия и не трябва да се смесва със 
съответстващата им степен на Посвещение. Наред с имагинатив-
ното познание, съвременното Посвещение изисква да бъдат раз-
вити и следващите две степени на свръхсетивното познание: инс-
пиративното и интуитивното. 
В предхристиянските епохи, често пъти ясновидството е същест-
вувало отделно от Посвещението. С други думи, даден човек би 
могъл да е ясновидец, но не и Посветен; от друга страна Посвете-
ният, за да прониква в Духовния свят, не винаги е трябвало да 
притежава ясновидство. Днес тази природна дарба, която съвсем 
закономерно е угаснала в хода на еволюцията, трябва да бъде от-
ново извоювана чрез определени упражнения, протичащи при яс-
но и будно съзнание. Ясновидството и Посвещението отново се 
приближават едно към друго, но на качествено ново равнище от 
човешката еволюция. 
От „биологична” гледна точка, ясновидството е свързано със све-
товноисторическата тенденция на човешкото етерно тяло да се 
„разширява”; то вече не се покрива с очертанията на физическото 
тяло и се стреми да води свой собствен живот, независимо от за-
коните на физическото тяло. Ето защо все повече хора ще имат 
опитности „вън” от своето физическо тяло. Този прост факт е в 
основата на опасно и епидемично нарастващите „екстрасензорни” 
феномени, които днес биват обяснявани по съвсем произволен, 
високомерен и дилетантски начин. Тяхното истинско обяснение 
може да бъде обект единствено на свръхсетивното познание. 
На старото, смътно ясновидство, Рудолф Щайнер противопоставя 
съвременни методи за окултно обучение, при което човек може да 
постигне т.нар. „екзактно ясновидство” или „изследователско яс-
новидство”. То позволява на ученика да има възприятия в Духов-
ните светове при ясно и будно съзнание, а не в „транса”, характе-
рен за старото Посвещение (Бележка в GA177)}. 

Когато днес човешката душа общува с Духовете или с мъртвите, връзката между тях е 
много по-нежна... Тя съответства както на живите, така и на мъртвите, които днес 
прекрачват Портата на смъртта и влизат в Духовния свят... По време на Гръко-
Римската епоха, а и в Средновековието, хората все още можеха да приемат духовни 
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откровения от външния свят; те не виждаха както днес материални цветове, не чуваха 
материални звуци, в цветовете и звуците те виждаха определени духовни Същества. 
Освен това те притежаваха и една друга способност, притежаваха нещо, което днес 
се превърна в нашите хаотични съновидения. Древните хора можеха да използват 
тази способност като средство за да проникват в Духовния свят и то по един прост и 
ясен начин... Беше сравнително лесно да се влезе в контакт с Духовете и мъртвите. 
Днес обикновените сънища нямат вече тази стойност; от Средновековието насетне 
нещата се промениха. Разбира се, определени хора запазиха тази способност. 
Древните възприемаха всички явления около себе си именно в елементарния  мисло-
вен свят... само че те бяха в полусън. Тогава човекът все още не беше обособен и 
консолидиран в силовите сфери на обгръщащия го отвсякъде Духовен свят; човешко-
то същество се извисяваше в Духовния свят и после пак се прибираше. Макар и 
смътно, човекът осъзнаваше този факт и в съответствие с него определяше своето 
поведение. 
Естествено, днес хората приемат тези неща, сякаш им се говори за някакво древно 
суеверие. Обаче когато от това древно суеверие изведнъж бликне нещо съществено и 
важно, тогава официалната наука се оказва безпомощна. Бих искал да посоча само 
един пример: известната историческа личност Симон имаше приятел на име Естофи-
лос; а Естофилос разбираше от тълкуване на сънища. Преди похода към Египет, 
Симон беше сънувал едно разярено куче. Тогава Естофилос му предсказа: след като 
си сънувал разярено куче, това означава, че при този поход ти ще намериш смъртта 
си. Това разказва Хораций [същата история срещаме и у Плутарх в „Живо-
тът на Кимон”, Глава 18 (Бележка в GA177)]. Един умен човек в нашето 
съвремие, който е писал доста неща върху сънищата – но в материалистичен смисъл 
– естествено, вярва: да, Симон е имал един обикновен сън, а мошеникът Естофилос 
му го е „разтълкувал”. Обаче този наш учен прибавя следната многозначителна 
забележка: И случаят пожелал пророчеството му да се изпълни. –Аз бих могъл да ви 
посоча много книги, където по този въпрос се казва същото: „И случаят пожелал...”... 
Впрочем, днес хората вярват, че душите винаги са били такива, каквито са днес; и 
тази вяра изключва каквото и да е развитие на душите... Нещата в миналото бяха 
други; както външните сетивни възприятия бяха много по-духовни, така и всичко, 
намиращо се в непосредствена връзка с елементарния мисловен свят, беше много 
по-образно, много по-имагинативно. Сънищата имаха стойност на имагинации, които 
насочваха към бъдещето. Както спомените насочват към миналото, така и имагинаци-
ите насочват към бъдещето, разбира се не по един и същ начин. Изобщо ние трябва 
да си представим душевното устройство през миналите епохи като нещо съвсем 
различно от душевното устройство на днешния човек: през миналите епохи обикнове-
ното дневно съзнание беше сякаш пронизано от подвижни и променливи съновиде-
ния, които обаче сочеха към съвсем реални факти от живота на елементарния свят. 
Материалният свят на сетивните възприятия все още не беше минерализиран. 
Духовните сили бликаха от цветовете и звуците. В онези далечни времена човекът 
все още можеше, така да се каже, да сънува в будност, само че тези будни сънища 
бяха същевременно неоспорими истини в елементарния, в обикновения мисловен 
свят. За да се постигне и утвърди свободата на човека, той трябваше да бъде „отда-
лечен” от пронизания с духовни Същества външен свят и неговият вътрешен живот 
стана интимен и дълбок. 
Обаче ние трябва да разберем и друга, много важна подробност. С помощта на 
обикновения интелект човек може да разсъждава върху всякакви природни явления; 
обаче с помощта на обикновения интелект човек не може да разсъждава върху 
социалните явления; това той не може! Днес човекът все още вярва: моето мислене 
ми позволява да разсъждавам върху видимите процеси на сетивния свят, същото се 
отнася и ако аз приложа мисленето върху социалните проблеми, за да открия едни 
или други политически импулси. Да, човек постъпва по този начин, но и импулсите му 
струват толкова! Вземете например част от римската история... там ще прочетете, че 
когато имал да решава важни държавнически въпроси, Нума Помпилус (виж Тит 
Ливий. Римска история. Книга І, Глава 19) се допитвал до нимфата Егерия; да, когато 
трябвало да взема важни решения Нума Помпилус се допитвал до Боговете. Да 
изградиш политически структури с помощта на обикновеното мислене, с помощта на 
интелекта, разума и т.н. – навремето това се считало за невъзможно... Помислете си 
още, какво би казал модерният образован свят, ако един ден се разпространи новина-
та, че – не в древния, а в един нов смисъл – Удроу Уилсън се съгласил да бъде 
инспириран от нимфата Егерия, за да обнародва един или друг декрет. 
Днес хората може и да се усмихват на тези неща, скъпи мои приятели, обаче истина-
та е тази: в страдания и болки човечеството трябва да се извиси до съзнанието, че 
само инспирацията от духовния Космос ще му даде мечтания социален ред... Хармо-
ния и ред в социалния хаос ще настъпят едва тогава, когато човек разбере, че отново 
трябва да се устреми към духовния Космос... За тази цел впрочем се налага и нещо 
друго: Човекът трябва да преодолее неудобствата, които се пораждат на първо време 
от едно по-дълбоко и интимно проникване в Духовния свят... 
Сен Мартен разбра необходимостта – ако човек иска да размишлява върху политика-
та, той не трябва да се спира върху външните човешки отношения, както е на мода 
днес, а да проумее онези времена, когато, за да извоюва някакво познание за човека, 
окултният кандидат трябваше да се пренесе от сетивния свят в Духовния свят. 
Принципите на политическото мислене са заложени в Духовния свят... Още през ХVІІІ 
в. Сен Мартен знаеше, че за да стигне до конструктивни политически идеи, човек 
трябва да намери моста между обикновеното мислене и духовното познание... Днес 

                                                                                  
нищо не е по-лесно от това: човек да задраска духовните и живи мисли от своето 
съзнание и да се научи да борави единствено с мисловните трупове. Обаче човешки-
те действия не се ръководят от мисловните трупове; когато хората действат, те 
следват импулсите на живите мисли. И когато със своите мисловни трупове хората не 
искат да следват живите мисли, тогава идва хаосът... Съвременният човек трябва да 
извърши един пълен обрат в своето мислене и да вникне в това, което е скрито зад 
днешните истини и идеали...» (GA177, 8.Х.1917). 
 «Днес хората са безкрайно далеч от истинската реалност, защото те не искат да 
знаят нищо за онези сили, които са постоянно около нас и които придават на явления-
та не физическа, а духовна тежест... Кога впрочем ще разберем Лутер истински? Ще 
го разберем истински, когато знаем, че нашите душевни качества са съвсем различни 
от тези на Лутер... Той имаше задачата да се бори за утвърждаването на Петата 
следатлантска епоха... И какво трябваше да донесе тя? Един дълбок и всеобщ мате-
риализъм, който постепенно щеше да нахлуе във всички области на човешкия живот... 
Лутер имаше съвсем реални срещи с дявола. Той знаеше какви ариманични сили са 
скрити в това Същество, знаеше ги много добре. Като представител на Четвъртата 
следатлантска епоха, Лутер имаше известни откровения от Духовния свят; духовният 
поглед на Лутер проникваше в естеството на най-характерните духовни сили, под 
чието влияние постепенно щеше да попадне Петата следатлантска епоха, а най-
характерните сили на Петата следатлантска епоха са ариманичните сили. И Лутер 
успя да ги предвиди съвсем точно. А хората от Петата следатлантска епоха имаха 
тази особеност, че понасяха върху себе си действията на тези сили, обаче не можеха 
да ги виждат. И понеже Лутер беше, така да се каже, пренесен от Четвъртата следат-
лантска епоха, той ги видя съвсем точно, подчертаваше ги при всяка възможност и 
искаше да предупреди всички за тяхното настъпление... Това, което Лутер прави, е 
следното: той спасява връзката, духовната връзка на човека от Четвъртата следат-
лантска епоха – неговата непосредствена връзка с Боговете – и я завещава на 
изоставената от Бога Пета следатлантска епоха, на духовно празната, материалис-
тична и невярваща Пета следатлантска епоха... Но ето идват стотици и хиляди 
теолози, историци, литератори и започват да описват своите собствени впечатления, 
те описват всичко друго, но не и Лутер; духовната тежест на описанието липсва, има 
само имитации на тежести, има само тежести от велпапе. –И разбирате ли какво е 
необходимо сега на нашата съвременна епоха? Тя трябва да се извиси до онези 
фактори, които придават духовна тежест на околния свят, до съзнанието, че Духът 
живее във всичко наоколо, и до съзнанието, че този Дух може да бъде намерен само с 
помощта на Антропософията... 
Какво ви дава всъщност външният вид на един предмет? Нищо друго, освен измама. 
Доколкото изучавате околния свят с едно сетиво, вие навсякъде срещате измама. 
Повсеместна и непрекъсната измама! И вие преодолявате измамата само защото 
несъзнателно и инстинктивно разширявате вашите опитности. Светът впрочем е така 
замислен, че да ни мами, ние живеем в един свят, който непрекъснато ни мами. Днес 
измамата може да бъде съвсем натуралистична. Художници, скулптори, композитори 
– всички те дават предимство на едно от сетивата. И те дори не се замислят, че дават 
предимство на Майя, на измамата, защото Майя тържествува именно когато предимс-
твото на едно от сетивата стане реалност. Обаче нали разбиратe – това е необходи-
мо, защото ако не беше тази измама, ние нямаше да можем да развиваме нашето 
съзнание. На тази измама ние дължим целия напредък на нашето съзнание... Тя е 
заложена в самата основа на онези процеси, които изграждат нашето съзнание; за да 
вървим напред, ние трябва да бъдем мамени; съзнанието е рожба на измамата. Само 
че измамата засега не бива да прониква вътре в човека, иначе той би полудял. 
Измамата остава извън прага на съзнанието. „Пазачът” (виж GA10, Глава „Пазачът 
на прага” и Глава „Живот и смърт. Големият пазач на прага”) ни предпазва от сътре-
сението да виждаме, че светът ни мами при всяка наша крачка. Светът крие от нас 
своята истинска стойност, своята истинска тежест, но по този начин ние израстваме, и 
– развивайки съзнанието – надминаваме дори себе си. Съзнанието зависи и от други 
неща, но преди всичко то зависи от факта, че светът, който ни обгражда, е проникнат 
отвсякъде, включително и до най-дълбоките си фибри, с измама, с Майя. 
Обаче вие разбирате – от една страна е необходимо, поне за известно време – на 
този свят да господства измамата, чрез която се поражда съзнанието; но от друга 
страна, след като съзнанието е вече факт, човек трябва да се издигне над измамата, 
поне до определена степен. Но тъй като съзнанието се основава върху Майя, върху 
измамата, то не може да се приближи до истинската действителност... Днес ние стоим 
пред такъв период, който ще докара не само забележителни световни събития, но и 
коренно различни отношения в бита и ежедневието... Светът трябва да разбере... 
истинските духовни свойства на този европейски Изток, защото те се проявяват 
именно в съответствие с Петата следатлантска епоха. Припомнете си всичко, което 
беше изнесено за европейския Изток пред вас в различни лекции и цикли от лекции: 
Как се подготвя „Духът-Себе”, как той трябва да се свърже със Съзнателната душа 
(виж GA9, Глава „Тялото, душата и Духът”), припомнете си как напредват импулсите 
на Шестата следатлантска епоха, и тогава вие ще се доближите до истинската същ-
ност на източноевропейските събития. Сравнете тези неща с всичко, което говорят 
днешните историци и политици – и вие сами ще прецените: техните описания са като 
тежести от велпапе. Само че човекът не може да действа с това, което се намира в 
Майя, в измамата; той може да действа само с това, което се намира в реалния свят. 
Естествено, вие бихте се разсърдили, ако вместо истинска тежест продавачът поста-
ви на везните тежест от велпапе, и тогава ще изискате той да постави не имитация от 
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велпапе, а истинската тежест. 

{«Веднъж завинаги трябва да се преодолее тази легенда – легенда в лошия 
смисъл на думата – която днес се нарича „историческа наука”» (GA177, 
8.Х.1917)}. 

И всички политически мнения и прогнози за това, което става в Русия – ако не са 
почерпени от съзнанието за духовната тежест на нещата – са просто абсурдни 
фалшификации. А това, което хора днес говорят, изглежда така, сякаш върху везните 
на световната история те поставят тежести от велпапе. За определен период от 
време, Майя трябва да тържествува в света, това е необходимо, защото съзнанието 
трябва да се развива. Но след определена степен от своето развитие, съзнанието е 
длъжно да се отклони от рутинния и удобен път, то трябва да поеме по пътя към 
истинската действителност и да изостави пътя, който го вкарваше в сетивната изма-
ма. На човечеството предстои да изживее един велик преход от удобните и любими 
възгледи на човека към съвсем други, неудобни и разтърсващи възгледи, които обаче 
притежават несравнимо по-голяма сила и жизненост на понятията. Изобщо с възгле-
дите на бъдещето човек няма да живее така удобно, както е живял досега... Самото 
ясновидство днес е съвсем друго, днес то почива на други фактори... 
Потъналият дълбоко в нас, интимен и „оттеглен” от външния свят живот, както го 
окачествих в последните лекции, изисква от нас преди всичко – тези процеси занап-
ред ще стават все по силни – да, този прикрит в душите ни интимен живот изисква от 
нас поне един стремеж за навлизане в Духовния свят, за навлизане във всичките му 
сфери, но най-вече в сферата на възпитанието. Точно в сферата на възпитанието ние 
ще се убедим, че за да се опазим от невиждания досега подем на материализма, ние 
сме длъжни да приемем съвсем нови принципи, ще се убедим, че трябва да отхвър-
лим голяма част от материалистичните възгледи – които почиват на сетивата и 
следователно се градят върху Майя, върху измамата – да ги отхвърлим радикално и 
да ги заменим с напълно противоположни възгледи... Животът, самата природа и 
естеството на живота, отново трябва да се намесят в съдбата на човека; както се 
досещате, това е една твърде неудобна постановка на въпроса и не прилича на 
заниманието с тези или онези мисловни трупове... И хората са длъжни да разберат: 
мъртвите истини не могат да ръководят живота, живота могат да ръководят само 
живите истини... Задачата в нашето време е точно тази: човекът трябва да открие 
себе си в реалния свят и в живота. И ако не проумеем тези неща, ние ще вършим 
обратното на това, което е правилно; ние просто няма да сме разбрали знаменията на 
времето. Днешният човек дори не предполага колко абстрактно, колко безкрайно 
абстрактно е, когато той иска да вкара всичко това в един или друг шаблон. Обаче 
действителността не може да бъде вкарана в никакъв шаблон; действителността 
може да бъде обхваната само с помощта на редуващи се метаморфози... В поведе-
нието на човека нещата опират до това, той да действа в непосредствената и жива 
действителност, а не да се остави под властта на своите понятия... Съществува 
разлика между поведението в света на понятията и в света на непосредствената и 
жива действителност. И ако един човек не може да схване тази разлика, той няма да 
разбере и задачите, които близкото бъдеще ще постави пред него. Въпросът тук се 
свежда до следното: да се съобразим преди всичко с това, което живее в реалния 
свят... Днешното човечество е възпитано в духа на абстрактното мислене; то посто-
янно смесва абстрактното мислене с живото мислене... Смисъл имат само реалните 
отношения на живота... махалото не трябва да виси само от едната страна, то трябва 
да политне и към срещуположната страна. Да живеем в двойственост, в дуализъм, да 
задълбочаваме мисленето и от дълбочината на нашето мислене да изкарваме навън 
това, което изисква действителният свят – ето на какво трябва да се научим всички 
ние... Всичко това означава: Хората трябва да приемат не измислената от тях дейст-
вителност, а истинската действителност... Ако я приемем както трябва Науката за 
Духа може да се превърне за нас в един верен пътепоказател. А ние трябва да се 
научим да я приемаме истински. Всяка истина, която човек получава от Духовния 
свят, идва до него като едно озарение... И когато после към тези истини започнем да 
се отнасяме както се отнасяме към външните сетивни факти, ние правим грешка 
спрямо Науката за Духа, спрямо Антропософията» (GA177, 12.Х.1917). 

«В нашата съвременна епоха все повече и повече изпъква противоположността 
между абстрактното, чисто интелектуално мислене и истинското мислене, съобразено 
с реалната действителност... Най-големият недостатък и най-голямата беда на 
нашето време се изразява в това, че хората са потънали в пълна абстракция. По този 
начин те се отдалечават безкрайно много от реалния свят... През последните три, 
четири столетия този вид нереално и неправдоподобно мислене претърпя известен 
разцвет. Благодарение на този вид мислене, в социалната сфера възникна една 
нереална и неправдоподобна структура, пълна с растящи противоречия. Спрямо 
външната природа, това погрешно мислене досега нямаше особено значение; приро-
дата не върви след човека. Но когато той започне да упорства, да се изправя срещу 
природата със своето мъртво и абстрактно мислене, той заприличва... на същински 
козел, който блъска с рогата си без да вижда нищо. При много от т.нар. „светогледи” 
картината е същата; те се блъскат в истината със своите „рогати” доводи и не виждат 
нищо; да, едностранчиви са като козли, тези днешни „възгледи”. 
Обаче по съвсем друг начин стоят нещата с обществения, социалния и политическия 
живот. Човешкото мислене прониква до най-фините подробности на социалните 
структури. И тук то не се сблъсква с една действителност, тук то прави тази действи-
телност. И когато това продължи няколко столетия, става така, че социалната дейст-
вителност приема чертите на човешкото мислене: тя започва да живее в противоре-

                                                                                  
чия. Социалната действителност започва да изживява себе си в такива форми, които 
не притежават в себе си нищо от силите на реалния Духовен свят; и напрежението на 
тази реална действителност се разтоварва в социални карциноми, един от които е 
сегашната Световна война (има се предвид Първата световна война. Бел. 
пр.). 
Така вие стигате до връзката между човешкия душевен живот в една предхождаща 
епоха и външните физически събития в една следваща епоха. Защото събитията 
винаги протичат така, че това, което идва във физическия свят, първо е живяло 
духовно, имало е духовна връзка с хората, първо е живяло в човешките мисли, и едва 
после се появява в човешките действия. И ако изобщо имаме желание да наблюда-
ваме сегашната съвременна епоха, ние можем да видим, как тя ни се показва в своя 
истински облик (макар че в този случай това е лъжливият облик, но е точно така – 
защото нейният лъжлив облик е всъщност нейният истински облик), с други думи тя 
ни показва разцвета на  абстрактното мислене. Хората приемат действителния свят 
все по-абстрактно. Те приличат на онези зрители от вчерашната ми лекция, които 
гледат фалшивите тежести от велпапе без да разбират, че те са пълна имитация; а 
пред зрителите фокусникът се държи така, сякаш вдига десетки и стотици килограми. 
Най-съществената характеристика на много от съвременните понятия е, че те са 
изключително бедни... Днешните хора искат да се чувстват удобно; те искат да имат 
възможно най-прегледни понятия; само че по този начин понятията остават ужасно 
бедни. А с такива бедни понятия – въпреки целия си напредък – хората могат да 
стигнат едва до повърхността на явленията. Независимо от величествения си напре-
дък по отношение на природните явления – понятията, с които хората се стремят да 
разберат природните явления са ужасно бедни. Този стремеж към бедни понятия, към 
понятия с нищожно съдържание, се разпространява навсякъде. Днес се появяват 
философи, които имат подчертан стремеж към бедни понятия. И най-голям шум 
наоколо вдигат тъкмо най-бедните понятия. Обикновено те са пълни с претенции, но 
практически им липсва каквото и да е съдържание. Нашата съвременна философия 
гъмжи от такива понятия като вечност, безкрайност, индивидуалност, единство и т.н. А 
най-големият безпорядък в света се предизвиква тъкмо от понятия, които са абстрак-
тни и мъртви... 
Ние не трябва да пренасяме върху човешкия живот онова, което е валидно сама за 
неорганичния свят, за неживия свят. А днешните естествени науки си служат с поня-
тия, които са валидни именно за неорганичния, за неживия свят. 

{Материалистичните науки изучават само природата, мъртвия 
физически свят. Но що е природа? Природа е проявлението на Ду-
ха във физическия свят. Във физическия свят със сетивата на фи-
зическото тяло ние възприемаме само проявленията на Духа; за 
физическите сетива Духът, стоящ зад явленията, процесите, пред-
метите, природните сили и закони, физическите тела на същества-
та на материалния свят, е невъзприемаем, както за тях е невъзпри-
емаем и истинският човек, Духът, а само формата или физическо-
то тяло чрез която той се проявява. “Материализмът (в т.ч. 
материалистичната наука. Бел. пр.) не допуска съществуването на 
никакви духовни (Същества и. Бел. пр.) сили” (GA137, 11.VІ.1912). Бел. пр. 
 „Науката за Духа не се интересува само от абстрактно-духовното, а се инте-
ресува също от въздействието на духовното върху физическото. Аз често съм 
подчертавал, че не е толкова вредно, че материализмът насочва погледа само 
върху материята, но вредно е, и това е трагедията на материализма, че той не 
може да знае нищо за материята, защото не познава действието на духовното в 
материята. В материята се изразява... действието на Духа. Материята е външното 
откровение на Духа” (GA236, 10.V.1924)}. 

Макар и да не забелязват, хората днес непрекъснато пренасят неорганичните си 
понятия в социалния свят... Изкуството също потъна в безжизнени и лишени от 
духовна тежест понятия... Всичко това води до едно особено отношение на хората 
към действителността. Те престават да напипват живия пулс на света, губят също и 
усещането за това, с което могат да отговорят на действителния свят. Погледнете за 
миг какво става в нашата съвременна епоха и вие ще се уверите, че така е навсякъ-
де... Днешният човек е абстрактен – той се опира на понятията, а не на реалната 
действителност... Нашите основни възгледи отново трябва да се доближат до истинс-
ката същност на нещата... Само ако нашите възгледи са правилни и съобразени с 
реалната действителност, само тогава те ще се окажат плодотворни за нас, а не ако 
са абстрактни, стерилни и мъртви. Всеки правилен възглед тласка нашето развитие 
напред, ние винаги научаваме от него много повече, отколкото съдържа самият той; 
всеки правилен възглед ни разкрива нови и нови перспективи от реалната действи-
телност. Това е съществено, това трябва да разберат всички... Антропософията, 
скъпи мои приятели, е тук, не за да приспи хората, а за да ги пробуди. И всички ние 
живеем в една епоха, която все по-настойчиво изисква хората да се пробудят и да 
останат будни» (GA177, 13.Х.1917). 
 „Антропософията е тук не за да ни пренася в някакви измислени светове, а за да 
ни помогне в овладяването на съвсем конкретни Земни цели” (GA177, 21.Х.1917). 
 „Те искат по някакъв начин да въплътят интелекта в стопанския, икономическия 
живот в Русия. Този експеримент няма да се получи в никакъв случай. Но да предпо-
ложим, че за известно време той би се получил, тогава стопанският живот би израсъл 
над главата, тогава стопанският живот навсякъде от себе си би произвел разруши-
телни демонични сили... Както в миналото, гледайки на природата и природните 
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осъществи в цялата съвременна култура преход от абс-
трактното, чисто интелектуално мислене отначало към 
живо (в смисъла на Гьотеизма), а по-късно към имаги-
нативно, или ясновиждащо, мислене685, единствено 
способно в Шестата културна епоха съзнателно да 
възприеме принципа на Духа-Себе, който тогава трябва 
да слезе в човечеството, или Съзнателната душа ще 
започне да се развива в посока на все по-голяма арима-
низация, следвайки само заложеното в нея родство с 
физическото тяло на човека686. И тогава вместо разви-
тие в посока към Духа-Себе ще започне срастване на 
Съзнателната душа – според степента на нейната ари-
                                                                                  
явления, човек виждаше в тях демоничното, така новият човек трябва да се научи да 
вижда демоничното във всичко онова, което той произвежда в стопанския живот. 
Първоначално тези демони, още не въведени от хората в машините, заплашваха 
човека отвътре и заявяваха за себе си разрушително в социалните революции. Тези 
разрушителни социални революции са резултат от стопанския живот. Елементарната 
духовност трябва да се търси в стопанския живот, както по-рано я търсеха в природа-
та. Самият интелектуален живот е само междинно състояние, нямащо никакво значе-
ние нито за природата, нито за това, което произвежда човекът, а има значение само 
за самия човек. Хората изработват интелект, за да станат свободни. 
Хората трябва да изработват именно такива способности, които нямат нищо общо 
нито с природата, нито с машината, а само със самия човек. Ако човек изработва 
способности, намиращи се в определено отношение към природата, то той не е 
свободен. Не е свободен той и в стопанския живот, т.к. машините го изморяват, 
обезсилват, измъчват, побеждават, напълно завладяват, ако той изработва способ-
ности, с които няма какво да се прави нито в познанието, нито в практическия живот – 
способности като чиста интелектуалност. Ако той може да възпита свобода в хода на 
културното развитие – и именно благодарение на способностите, не стоящи в никакво 
отношение към света, какъвто е интелектът – то свободата може да дойде. Но към 
интелекта, за да не се откъсне човек от природата, за да може да преобразува приро-
дата, трябва да се присъедини онова, което духовнонаучното изследване иска да 
намери” (GA200, 29.Х.1920). 
 „Събитията на физическия свят могат да бъдат разбрани само ако знаем, че 
фактически те се подготвят в Духовните светове... 
Ходът на историята не се определя от голите фрази, а от импулсите, идващи от 
Духовния свят. Ние трябва да останем в пълна будност на съзнанието и да противо-
поставим на ретроградните, низходящи течения силите, които са възходящи. 
Ние трябва да доловим къде животът се издига и къде пропада. Не бива да изпадаме 
в безумния предразсъдък, да отбягваме низходящия живот като казваме: Аз не искам 
да имам нищо общо с Луцифер, аз не искам да имам нищо общо с Ариман. Напълно 
редно е да се съобразяваме с Духовете, които участват в поддържането на мировия 
ред. Ако не се съобразяваме с тях и ги оставяме извън нашето съзнание, тяхната 
сила нараства. Ние ще се ориентираме в историческите събития само ако имаме 
представа за импулсите на възходящия и низходящия живот. И в този случай ние 
трябва да останем далеч от всякакви симпатии и антипатии... 
Несъмнено, 2х2=4 и така трябва да си остане, но редица други неща трябва да бъдат 
основно ревизирани. Само, ако имаме съзнанието за тази необходимост от основно 
ревизиране на нашите представи, само тогава ние ще сме будни в живота... И ако 
хората не пожелаят да разберат, че за тази цел са нужни нови представи, понеже 
старите представи са вече негодни, те ще допуснат огромна грешка. Онези, които 
вярват, че от ужасните беди на днешното положение може да се излезе с помощта на 
старите представи, са на погрешен път. Хората трябва да си изработят нови предста-
ви, което е възможно само с оглед на разбирането на Духовния свят... 
Днес се опитах да ви представя скритите духовни причини на събитията, които об-
съждахме през последните лекции. Вие виждате: ако поискаме да разберем духовния 
живот в неговите конкретни проявления, тогава трябва да се откажем от общите 
фрази, от мъгливия пантеизъм, според който зад физическия свят в действителност 
се простира един Духовен свят. Общите и мъгливи разсъждения за Духа не водят 
доникъде. Ние трябва да обхванем съвсем конкретни духовни събития и духовни 
Същества, които са разположени зад прага на човешкото съзнание. Защото, както тук 
събитията не са нещо общо, а нещо съвсем конкретно, същото се отнася и за 
събитията в Духовния свят... Същото се отнася и за дълбоките причини, лежащи в 
основата на общочовешката и мирова еволюция: ние стигаме до тези причини само 
тогава, когато си представяме нещата отвъд границите на физическия свят по съвсем 
определен, конкретен начин, а не с помощта на мъгливи, пантеистични фрази като 
Вселена, Провидение и т.н... Да, ние бихме могли да почувстваме много неща... Ако 
искаме да разберем какво става в действителност, тогава трябва да превърнем тези 
чувства в един истински живот, достъпен за нашето съзнание” (GA177, 14.Х.1917)}. 
 
685 Виж GA130, 18.ХІ.1911. 
 
686 Виж GA121, 7 и 9.VІ.1910. 

манизация – с физическото тяло. 
В резултат на такова „срастване” на висшето с низшето 

– на най-висшият аспект на душата с най-външната и 
най-материална обвивка на човека – ще възникне пряка 
взаимна връзка между ариманично-абстрактната 
дейност на главата и най-грубите животински инстинк-
ти, коренящи се в долната част на тялото, а всичко чис-
то човешко, проявяващо се в неговата средна област, 
ще бъде напълно изключено. Именно в това, както вече 
беше посочено, се състоеше окултната цел на болше-
визма, в случай на достигането на която „човешкото 
общество по цялата Земя би трябвало да се превърне в стадо 
зверове, но което би могло изострено, силно, рафинирано да 
мисли”687. 
На мисленето на всеки член на това „стадо зверове” е 

свойствена почти свръхчовешка разумност – но това 
вече не е човешка разумност, а разумност на звяра, чрез 
субстанцията на която в човека могат да се инкорпори-
рат ариманични Същества, така че той става напълно 
обсебен от тях. При това в момента на такава инкорпо-
рация, която може да продължава часове, дни или го-
дини, индивидуалният „аз” на човека се оказва сякаш в 
окултен плен и в Духовните светове все повече се 
всмуква, въвлича в свитата на онзи основен демоничен 
Дух, комуто служи инкорпориралото се в човешките 
обвивки ариманично Същество. И като следствие чове-
кът временно, а понякога и за цял живот, става напълно 
послушен – без индивидуалност и на практика лишен 
от „аз” – инструмент за постигане на целите на този 
демоничен Дух. Основавайки се на това духовнонаучно 
познание, Рудолф Щайнер можа да каже: „Ленин, Троцки 
и подобните на тях хора са инструменти на ариманичните влас-
ти”. 
Но това още не е всичко. Срастването на Съзнателна-

та душа с физическото тяло впоследствие ще има за 
човека още едно, може би най-страшното последствие. 
Негов първи външен симптом е необикновено бързото 
превръщане на такъв човек в най-радикален атеист, 
убеден отрицател на Бога. 
А окултната причина за подобно превръщане се със-

тои в това, че според степента на срастване на душата с 
тялото душата все по-слабо е способна да изживява 
друго, освен отражението на извършващите се в тялото 
чисто материални процеси. За самата душа това е рав-
носилно на тежка и трудно излечима болест, заплаш-
ваща в края на краищата с пълно отмиране на всички 
изначално присъщи й висши божествено-духовни сили 
и вследствие на това с постепенна материализация или 
по-точно „овеществяване” на самата душевна субстанция. 
Рудолф Щайнер е нарекъл този недъг на душата „бо-

лест на богоотричането” 688. А най-ужасното последствие е 
това, че душата рано или късно неизбежно се оказва 
пред опасността да остане свързана с чисто материал-
ните процеси на физическото тяло и след смъртта на 
човека. Но тъкмо това се е стремила преди всичко да 

                                                 
687 Виж GA197, 13.VІ.1920. От по-имагинативна гледна точка въз-
никването на такова „стадо” е описано в лекцията от 15.VІІ.1923 
(GA225), известна под названието „Имагинацията на Европа”. 
 
688 Виж GA182, 16.Х.1918. 



 
Глава 18. За окултните течения на съвременността, противодействащи на духовното развитие на човечеството 

__________________________________________________________________________________________________ 
 
 

  
207

постигне и Академията на Гондишапур: „Мъдреците на 
Гондишапур искаха немалко. Те се стремяха към това, към 
което в наше време дилетантски се стремят някои тайни об-
щества. Мъдреците на Гондишапур още в онова време искаха 
да направят човека велик на тази Земя и много мъдър, но, на-
саждайки му тази мъдрост, те искаха да направят неговата 
душа съпричастна, участваща в смъртта, така че преминавайки 
през Портата на смъртта, той не би имал повече склонност да 
участва в духовния живот и в следващите въплъщения. С това 
те искаха да го отрежат от всякакво по-нататъшно развитие и 
да го завладеят за себе си, т.е. за съвършено друг свят, да го 
запазят, консервират в аспекта на Земния живот, да го отстра-
нят от самата цел на съществуването на човека на Земята, от 
това, което той трябва да постигне, развивайки се бавно и пос-
тепенно, а именно от Духа-Себе, Духа-Живот и Човека-Дух. По 
такъв начин, човешката душа е трябвало да се запознае със 
Земята по-близо, отколкото й е било предопределено. И тогава 
смъртта, предназначена само за тялото, би станала, в някакъв 
вид, съдба също и на душата”689. 
По такъв начин пред нас е още едно указание на не-

посредствената връзка на болшевизма с импулса на 
Гондишапур. Понеже тези същите сили, които около 
666 г. са импулсирали знаменитата Академия, лежат и в 
основата на болшевишкото Посвещение. 
За да проникнем още по-дълбоко в посочената тук 

взаимна връзка, е необходимо макар и накратко да оха-
рактеризираме самия принцип на действие на болше-
вишкото Посвещение (неговата пълна характеристика 
вече излиза извън рамките на настоящата работа). Клю-
чът за неговото разбиране се съдържа в лекцията на 
Рудолф Щайнер от 7.VІІІ.1920. Всяка съществуваща на 
Земята политическа програма и изобщо която и да е 
програма, се казва там, е в езотеричен смисъл само 
външен израз на дейността на определено луциферично 
или ариманично Същество на астрален план. А всички 
привърженици на съответната програма, и особено на 
политическа програма, са безсъзнателни последователи 
и послушни изпълнители на волята и намеренията на 
такова стоящо зад нея демонично същество690. 
Следователно, в болшевишкото течение, стремящо се 

към осъществяване на най-радикалната от всички съ-
ществували някога материалистични програми, се отра-
зява най-фанатичното и най-сляпо служене на опреде-
лено свръхсетивно Същество на астрален план. Поради 
това от духовнонаучна гледна точка може да се каже, 
че всички хора, принадлежащи към болшевишкото 

                                                 
689 Пак там (съдържа и описанието на импулса на Гондишапур). 
 
690 Във връзка с това Рудолф Щайнер казва следното: „Там [от другата 
страна на „Прага”] е абсолютно невъзможно да се следва някаква програма, там може 
да се следва само едно или друго Същество. Там е невъзможно групирането около 
някаква абстрактна идея, там се групират около някакво Същество”. И по-нататък: 
„Тези партийни програми (тук, на Земята. Бел. пр.) в Духовния свят съответстват 
на Същества; и по такъв начин онези, които приковават себе си към партийна програ-
ма, стават последователи на определено Същество в свръхсетивния свят. И така, на 
това, което във физическия свят е само образ, в свръхсетивния свят съответства 
реално групиране около определено Същество”. А това означава, че всеки 
човек, ставайки фанатичен привърженик на една или друга абстракт-
на идеологическа програма, в действителност в най-близкия до Земя-
та Духовен свят следва определено демонично Същество и „тъкмо чрез 
това... противодейства на целия дух на по-нататъшното развитие на нашата епоха” 
(GA199, 7.VІІІ.1920). 

течение, а още по-конкретно – към болшевишката пар-
тия, образуват във висшите светове многобройната 
свита на конкретно свръхсетивно Същество във висша 
степен с демонична природа. 
В историята на болшевизма това инспириращо го 

свръхсетивно демонично Същество не е напълно неиз-
вестно. Указание към него се съдържа в най-първия и 
най-известен програмен документ на марксизма. Глав-
ният документ на цялото световно комунистическо 
движение, т.нар. „Манифест на Комунистическата пар-
тия” (1848 г.), именно идеите на който осъществяваха 
на Изток в Европа болшевиките, Маркс започва със 
следните знаменателни думи: „Призрак броди по Евро-
па, призракът на комунизма...”. Най-вероятно самият 
Маркс е осъзнавал напълно факта, че в тези думи той 
посочва напълно конкретна окултна действителност, 
могъщо демонично Същество, чието приближаване 
основателят на марксизма е могъл само повече или по-
малко смътно да предугажда. 
Обаче само след половин столетие на Земята са се 

появили много по-активни последователи на това де-
монично Същество. Осъществявайки на Изток в Европа 
своята социално-политическа програма, болшевиките 
подсъзнателно все по-тясно и по-тясно са се групирали 
на астрален план около това същество „с чисто ариманич-
на природа”, което в „Манифеста” Маркс, ръководейки 
се от напълно верен окултен инстинкт, е нарекъл 
„призрак”, и по такъв начин са ставали надеждни инст-
рументи за осъществяване в Земното развитие на него-
вите намерения. 
По-подробно описание на това демонично Същество 

читателят може да намери в друга работа на автора691. 
В нея подробно е изложено, защо от духовнонаучна 
гледна точка наименованието „призрак” напълно точно 
отговаря на неговата истинска природа. А тук ние само 
ще посочим, че това във висша степен ариманично Съ-
щество още в VІІ в., а по-точно около 666 г., е било 
основният инструмент на главния противник на Хрис-
тос в нашия Космос – Демона на Слънцето, за който 
разказва Откровението на Йоан692. 
Като негов непосредствен посланик то е трябвало в 

онова време да се въплъти в етерната обвивка в най-
близкия до Земята Духовен свят и оттам, в случай на 
успех на импулса на Гондишапур, да възглави цялото 
развитие на човечеството: „...до какво ли не биха стигнали 
хората” – казва Рудолф Щайнер – „ако те тогава [в 666 г.] 
биха се оказали залети и потопени от цялата тази мъдрост на 
звяра! Това са замислили определени по-висши Духове под 
ръководството на едно Същество с ариманична природа, 
което по-късно би се появило и само, макар и не на физически 
план... Понеже именно тази цел то се е стремило да постигне: 
чрез намеса в Земното развитие в 666 г. да направи себе си 
Бог”693, т.е. неправомерен властелин на цялата Земна 
еволюция. В VІІ в. замисълът не успява, не се осъщест-
вява и „явяването” пред човечеството на това Същество в 

                                                 
691 Виж С.О. Прокофьев. Кругооборот года. Ч. ІV, гл. 3; ч. ХІІ, гл. 2. 
 
692 За Демона на Слънцето виж подробно в GA104, 29.VІ.1908. 
 
693 GA184, 11.Х.1918. 
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етерна форма. Поради това в ХХ в., особено предвид 
предстоящото възвръщане на ритъма, свързан с числото 
666 (1998 г.), демоничното Същество – посланикът на 
Демона на Слънцето – предприема нов опит. 
Този опит е свързан и с това, че започвайки от ХХ 

столетие, по-точно от 1909 г., Христос встъпва в специ-
ално отношение с човечеството, откривайки с това въз-
вестената от Науката за Духа нова ера в Земното разви-
тие, която ще продължи приблизително 3000 години, 
през време на която у хората постепенно ще се развие 
новото етерно ясновиждане, позволяващо да се съзер-
цава етерното тяло на Христос в астралната аура на 
Земята. 
Именно срещу това Пришествие на Христос в етерно 

тяло в най-близкия до Земята Духовен свят са насочени 
главните усилия на стоящото някога зад Академията на 
Гондишапур ариманично Същество. Не притежавайки 
възможност по никакъв начин да повлияе на факта на 
Пришествието на Христос в етерно одеяние, ариманич-
ният посланик на Слънчевия Демон се стреми така да 
въздейства върху цялото човечество, че новото Христо-
во Събитие да остане незабелязано от хората. За тази 
цел ариманичният Демон използва двата главни и изна-
чално взаимно свързани канала: болшевизмът на Изток 
в Европа и някои окултни общества (ложи), или „братст-
ва”, на Запад. Чрез първия канал ариманичният Демон 
действа непосредствено, макар и неразбираемо за днев-
ното (будното. Бел. пр.) съзнание на своите човешки 
оръдия, а чрез втория – понеже в него е на разположе-
ние по-висока степен на съзнателност – той действа 
опосредствано, главно чрез стоящите по-долу от самия 
този Демон ариманични Същества694. А последните се 
стремят да породят в споменатите тайни общества усе-
щането, че за осъществяването на техните собствени 
намерения (за тях ще бъде казано по-нататък) им е 
нужно с всички сили да се стремят да заменят в чове-
чеството властта на етерния Христос с властта на ари-
маничния Демон. 
Според Рудолф Щайнер, „тези братства... се стремят да 

завоюват за другото Същество онази сфера на влияние, която, 
започвайки от ХХ столетие, трябва да принадлежи на Христос. 
Те искат да оспорят на Христос Неговия Импулс, за да поста-
вят на Неговото място другата индивидуалност, която никога и 
никъде не се е появявала в плът, явяваща се само етерна инди-
видуалност, но от чисто ариманична природа... Това е реална 
борба, целта на която се състои в това, през остатъка от Петата, 
а също и през Шестата и Седмата следатлантски епохи да се 
постави на мястото на Христос другото Същество”695. 

                                                 
694 В цяла поредица свои лекции Рудолф Щайнер посочва определе-
ни Същества от Духовния свят, които в качеството си на ариманични 
инструменти-посредници на „Слънчевия Демон” действат в тайните ложи 
на Запада. Например, той говори за изостаналите ангели на Египетс-
ко-Халдейската епоха, че „те играят голяма роля в такива окултни общества... 
Те са там важни помощници и важни ръководещи Духове” (виж GA174, 20.І.1917). 
Освен тях, Рудолф Щайнер посочва и много по-могъщи Същества – 
изостанали на архангелска степен Същества от Йерархията на Архаи-
те, които, според думите му, „в изключителна степен са пронизани от арима-
ничното [начало]” и също действат в споменатите „братства” на Запад (виж 
GA174, 22.І.1917, а също С. О. Прокофьев. Кругооборот года. Ч. ІV, 
гл. 3; ч. ХІІ, гл. 2). 
 
695 GA178, 18.ХІ.1917. 

Ако тези копнежи биха се осъществили и в най-
близкия до Земята Духовен свят се възцари мощното 
Същество „от чисто ариманична природа”, тогава членове-
те на тайните „братства” на Запада биха го обявили като 
истинския и единствен „Христос”, а истинският етерен 
Христос би преминал през човечеството незабелязан. В 
този случай на Земята никога не би могла да настъпи 
Шестата, а още повече всички следващи културни 
епохи в онзи вид, както те някога са били замислени от 
управляващите Земното развитие и ръководени от са-
мия Христос Духове на добрите Йерархии. В резултат 
на това в човечеството би започнало постепенното 
осъществяване на онзи демоничен план, в който някога 
са виждали своята основна цел най-напредналите уче-
ници на Академията на Гондишапур и към осъществя-
ването на който, само че в по-дилетантска форма, сега 
се стремят най-вътрешните кръгове на тайните „братст-
ва” на Запада696. 
От казаното се вижда, че свързаната с противостоене-

то на Запада и Изтока обща ситуация, в която се намира 
съвременното човечество, наистина е част от всеобхва-
тен демоничен план, изработен в най-близките до Земя-
та свръхсетивни светове от могъщо ариманично Съ-
щество, посланик на Слънчевия Демон. В наше време 
то от една страна се стреми да предостави възможно 
по-голяма власт над човечеството на своите „земни инст-
рументи” – на някои „братства” на Запада, а от друга – 
посредством „социалистическия експеримент” или вече 
започналия нов „капиталистически експеримент” да 
подчини на себе си Изтока на Европа, понеже именно 
там се намират най-благоприятните предпоставки за 
развитие на новото етерно ясновиждане697, а също се 
съдържат зародишите на Шестата културна епоха 
(във форма на настроение или „дух на Граала”). Според 
замисъла на ариманичния Демон обаче и едното и дру-
гото трябва да бъдат напълно унищожени. 
А по какъв начин през ХХ в. ариманичният Демон се 

е опитвал да постигне пълна власт на Изток в Европа? 
Преди всичко посредством болшевишкото „Посвеще-
ние”. Неговата същност ние тук можем да поясним с 
един пример. 
Да си представим, че на група хора, принадлежаща да 

речем към низшата класа партийни работници, отгоре, 
от по-високо стоящите партийни босове, се дава някак-
во задание във формата на една или друга обща прог-
рама. Целта е поставена, но конкретните пътища за 
нейното постигане не са определени: тях трябва да ги 
намерят самите членове на групата. А последното е 
възможно само по интуиция, или инспирация. Колкото 
тя е по-точна и по-непосредствена, толкова по-скоро 
може да бъде избрано „удовлетворителното” решение 
на проблема и толкова е по-къс и по-успешен пътят към 
поставената цел. А тъй като тази зададена „отгоре” цел 
от самото начало има особен ариманичен характер, то и 
необходимата за нейното постигане инспирация също 
                                                 
696 От окултна гледна точка най-благоприятен момент за начало на 
реализиране на този демоничен план в нашето столетие ще бъде 1998 
г. – настъпването за трети път на числото 666 в християнската епоха. 
 
697 Виж Глава 20, а също S.O. Prokofieff, „Ewige Individualität. Zur 
karmischen Novalis-Biographie”, Dornach 1987, Anh. ІV. 



 
Глава 18. За окултните течения на съвременността, противодействащи на духовното развитие на човечеството 

__________________________________________________________________________________________________ 
 
 

  
209

трябва да бъде във висша степен ариманична. На чле-
новете на групата се дава някакво време, след изтича-
нето на което те са длъжни да предложат своите вари-
анти, т.е. собствените „програми” за решаване на пос-
тавената задача. При това за „най-добри” естествено ще 
бъдат възприети и утвърдени онези, които най-бързо 
водят до набелязаната цел, произтичащи от най-силната 
и „не размътена” от нищо човешко-ариманична инспи-
рация. Притежателят на такава инспирация, проявил 
при решаването на въпроса най-големи „способности”, 
може, намирайки редица удовлетворителни за ръко-
водството решения, да получи след това повишение в 
ранг. Тогава той е приет в следващата, стояща една 
степен по-високо, партийна група, на която пак „отго-
ре” се поставя вече по-сложна задача. Всичко това се 
повтаря отново и отново, след което следва поредното 
повишение в ранг и т.н. 
Такова „вътрешно” устройство на партийната и дър-

жавната йерархии обуславя това, че личностите, проя-
вили най-големи способности за възприемане на ари-
маничните инспирации, се издигат все по-високо по 
йерархичната стълбица и едновременно в своето под-
съзнание все повече се приближават към ръководещото 
цялата система ариманично Същество. То от своя стра-
на снабдява със съответни инспирации „най-
способните” и отсява „неспособните”, подготвяйки по 
този начин необходимите му човешки оръдия. А поне-
же в повърхностното съзнание на такива хора се съхра-
няват и култивират краен материализъм и атеизъм, то 
се открива уникалната възможност за изключително 
силно ариманично въздействие, целта на което е фор-
мирането на т.нар. „нов” (според болшевишката терми-
нология) човек, т.е. носителя на най-силна ариманична 
инспирация, по съвършен начин съчетаващ се обаче с 
пълното отрицание на всеки Духовен свят и неговите 
Същества. 
Ако по-нататък си представим, че подобна система на 

„демонична селекция” последователно се внедрява и 
във всички социални, педагогични, културни и научни 
учреждения, намиращи се в ръцете и под бдителния 
контрол на подчинената на партията държава – във 
всички детски градини, училища, университети и т.н. – 
чак до висшите законодателни и държавни органи, то 
може действително да се оцени силата на въздействие и 
„перспективността” на такъв метод на „Посвещение”. 
Неговата цел е да се постигне такова вътрешно състоя-
ние на човека (в сферата на неговата низша, инстинк-
тивна природа), когато той става обект на силна арима-
нична инспирация, запазвайки при това абстрактната и 
крайно фанатична убеденост в непоколебимата правил-
ност на марксистката доктрина и нейната строго научна 
обоснованост. „Това, че ленинизмът умее толкова разумно да 
се изразява, в разсъдъчните форми на главата, има напълно 
определена причина. Понеже в него на повърхността на разви-
тието на човечеството работи разумността на човешкия звяр, 
разумността на човешкото животинство”698. Тези слова може 
да се пояснят със следното сравнение: подобно на това 
както кучето не се нуждае от никакво размисляне, но 
при помощта единствено на животинския инстинкт 

                                                 
698 Виж GA197, 13.VІ.1920. 

бързо намира изгубената от стопанина вещ, така и пре-
миналият „болшевишкото Посвещение” човек, ръководен 
от неосъзнатия, но винаги „безгрешен” инстинкт, на-
мира съответната ариманична инспирация, необходима 
за решение на един или друг политически, социален 
или културен проблем, но винаги в съответствие с на-
меренията на онзи ариманичен Дух, чието безсъзнател-
но оръдие е той. 

 
* 

 
Разглеждайки вътрешната конституция на източнос-

лавянския народ (виж Глава 15), ние вече отбелязахме, 
че трите основни качества, съставляващи в своята съв-
купност „духа на Граала” в неговата душа, едновременно 
представляват трите конкретни степени, водещи човека 
към изживяването на Светия Граал в Духовните свето-
ве. 
Познанието на истината чрез състраданието на сърце-

то, мъжеството и търпението по пътя към духовната 
цел, постоянната готовност да се жертват низшите, 
егоистични сили на душата в името на висшите – таки-
ва са трите основни качества на Граала, водещи към 
постепенно пречистване и преобразяване на човешкото 
мислене, чувства и воля. Така, състрадавайки, човек 
придобива особената вътрешна способност, която Ру-
долф Щайнер нарича „познание на сърцето” или „висша – 
в сравнение с обикновената – „логика на сърцето”699, т.е. 
такова състояние на човека, при което „той мисли с глава-
та, но сърцето чувства мисленето светло или тъмно”700. „Ве-
щото, мъдрото, прозорливото сърце” при това подсказва на 
човека истина или лъжа са мисловните построения и 
изводите на неговата глава, независимо от цялата им, 
както ни се струва, логичност. Понеже в действител-
ност само мисленето на сърцето, като висш орган за 
познание, ще даде на човека възможността окончателно 
да преодолее съзнателната или безсъзнателна склон-
ност към лъжа и към несправедливост в своята душа. 
По-нататък, мъжественото понасяне на страданията и 
многобройните изпитания по пътя на познанието и 
живота, свързано с развитието на висшата степен на 
търпение, постепенно изцяло преобразява чувството на 
човека и го освобождава от всички видове страх и неу-
вереност. 
Накрая, развитието в душата на действителна жерт-

воготовност може впоследствие да промени волята на 
човека, да я направи способна да преодолява всякакви 
вътрешни антипатии и душевно отблъскване, т.е. сили-
те, съставляващи основната субстанция на низшите 
области на Камалока701. Подобни проявления на душата 
на Земята обикновено се наричат сили на съзнателната 
или несъзнателната омраза, не позволяващи на човека 
братски да се съедини с другия човек, да приеме, неза-
висимо от всички различия на възгледите, поведението 
или характерите, неговото същество в своята душа. 
Тези три душевни качества: състраданието, търпението 
                                                 
699 Виж например GA119, 29, 30 и 31.ІІІ.1910; GA26. 
 
700 GA26, „Мировите мисли в дейността на Михаил и в дейността на 
Ариман” (16.ХІ.1924). 
 
701 Виж GA9, Глава „Светът на душите”. 
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и пожертвувателността, са източниците на „духа на Граа-
ла” и са способни, развивайки се, да влияят върху сили-
те на съвестта на отделния човек. Под въздействието 
на тези качества съвестта започва да се преобразува в 
реална връзка на душата с висшите светове. Това, което 
човек преди само е „чувал” в себе си като повече или по-
малко смътен, неясен „глас” на съвестта, сега, благода-
рение на постепенно отварящото се у него свръхсетив-
но зрение, той започва да „вижда”702. 
Както вече беше посочено, висшият първообраз на 

тези три душевни качества е бил даден на цялото чове-
чество в тригодишния живот на Христос на Земята. У 
Неговите най-непримирими врагове – първосвещени-
ците, фарисеите и садукеите – ние откриваме напълно 
противоположните качества. Те са лъжливи – Христос 
ги изобличава като „лицемери” (Ев. Матей 23); те съби-
рат против Него „лъжесвидетелства” (Ев. Матей 26: 
59), в своята слепота мислейки, че Неговата смърт ще 
спаси от гибел народа (Ев. Йоан 11: 50); те се страхуват 
от Него (Ев. Марко 11: 18) и се страхуват от слушащия 
Го народ (Ев. Марко 12: 12; Ев. Лука 22: 2); и, накрая, 
бидейки на Земята представители на властта на „Княза 
на този свят703”, те мразят Христос (Ев. Йоан 7: 7; 15: 
24-25). Тези качества, водещи към гибел душата (Ев. 
Матей 10: 28), ги довеждат и до пълна атрофия на съ-
вестта – човешкият орган за познание на Христовото 
Същество, и в резултат на това висшето Негово откро-
вение за Самия Себе Си се изживява от тях като дос-
тойно за смърт „богохулство” (Ев. Матей 26: 64-66; Ев. 
Марко 14: 62-64; Ев. Лука 22: 69-71). 
Връщайки се към отражението на този първообраз в 

духовноисторическите съдби на източнославянските 
народи, можем да кажем: ако от една страна изначално 
предначертаният за тези народи път постепенно ги води 
към непосредствено изживяване на Христос в Духовни-
те светове чрез развитие на трите изброени душевни 
качества и поражданото от тях преобразуване на съ-
вестта в нов орган за висше познание, то от друга стра-
на няма смисъл да се учудваме, че „Посвещението на 
болшевизма” поражда диаметрално противоположно 
развитие. Онова, което трябва да бъде изцяло и напъл-
но преодоляно – лъжата, страхът и омразата – става 
тогава основа на целия душевен живот. 
Това става по следния начин. Отначало основателно 

объркват и заблуждават човека с хитри интелектуални 
преплитания на „доктрината” (например с внушаване 
на представи за класовата природа на всички морални 
понятия) и неговите естествени представи за истината и 
лъжата, за доброто и злото напълно се изкривяват и 
изопачават. Сега могат да го използват за изпълнение 
на най-различни задачи на злото, които той в своята 
морална и интелектуална заслепеност ще приема за 
„добро”. По такъв начин, сътворявайки зло, човек за-
почва да го разпространява в света под маската на доб-
рото, ставайки чрез това носител на лъжата. 
На втората степен маската на лъжата се сваля, раз-

голвайки злото в неговия изначален отвратителен вид, 

                                                 
702 Виж GA116, 8.V.1910. 
 
703 Бел. пр.: Ариман. 

но в душата, вече извършила цяла редица зли деяния, се 
вселява животински страх във всичките му многооб-
разни форми. Човекът осъзнава вършеното от него зло, 
но все пак продължава да го прави – от страх. Слабите 
души, като правило, се задържат на тази степен, а „по-
силните” (т.е. още по-силно подчинили се на властта на 
действащия чрез тях ариманичен Демон) излизат от 
състоянието на постоянен страх чрез внезапно превръ-
щане на този животински страх в неговата противопо-
ложност – дива, необуздана, агресивна, с нищо неуто-
лима омраза към всяка истинска проява на Духа в Зем-
ното развитие и основаната върху него човешка свобо-
да704. Конкретните форми на такава омраза вече нямат 
особено значение. Външно това може да бъде омраза 
към „класовия противник”, към „врага на народа”, към 
„саботьорите” или към нещо или някой друг. 
Тогава злото вече се извършва не само открито и с 

пълна осъзнатост, но и с непоколебима убеденост в 
своята „правота” и често с фанатично „безстрашие”705. 

                                                 
704 За омразата на болшевиките към всяка проява на истинния Дух 
Рудолф Щайнер говори, противопоставяйки им един от най-
известните деятели на Средновековието: „12-то столетие имаше своя 
Бернард Клервозки, а нашето столетие – такива фигури, като Ленин и Троцки. Както 
там [у свети Бернард] действаше склонността към свръхсетивното, така в тези фигури 
действа омразата към свръхсетивното, макар тя да се изразява в други думи и друго 
съдържание” (GA181, 30.VІІ.1918). А в още една лекция той също така нари-
ча Ленин „палач” и „гробар на всеки духовен живот”, в лицето на който се 
проявява стремежът „за унищожаване на всяка проява на Духа” (GA192, 
13.VІІ.1919). Носител в нашия Космос на такава безгранична омраза към 
Духа и към основаната върху Духа истинска човешка свобода е Ари-
ман. „В мечтаното желание на ариманичните власти живее студената омраза към 
всичко възникващо от свобода” (GA26, статията „Небесна история, митологична 
история, Земна история, Мистерия на Голгота” от 4.І.1925). 
 
705 Ще приведем тук един конкретен пример. Основателят и първият 
ръководител на болшевишкото движение В. И. Ленин е достигнал 
описваната степен в твърде ранна възраст и при съвсем особени 
обстоятелства. Това е станало в 1887 г., когато той узнал за екзекуци-
ята на своя по-голям брат, активен участник в покушението на Алек-
сандър ІІІ. От този момент омразата към царизма и съществуващия в 
това време в Русия социален строй изцяло е завладяла душата на 
Ленин (тогава още Улянов). Тази омраза след това се е усилила от 
интензивното изучаване на марксизма – учението, обосновало омра-
зата теоретично. Понеже марксистката основна теза за „класовата 
борба” като основен двигател на историческия процес се основава 
именно на всепоглъщащата омраза на една класа на обществото към 
друга. В лозунга на Маркс: „Пролетарии от всички страни, съединя-
вайте се!” – тази „класова” омраза е намерила своя класически израз 
(виж GA186, 12.ХІІ.1918). 
Както е известно, по-късно, когато болшевиките под ръководството 
на Ленин са дошли на власт, тази обоснована от „научната” теория на 
марксизма омраза към „класовия враг”, реализирана под формата на 
„диктатура на пролетариата”, е коствала живота на милиони невинни 
хора. 
На този факт, че в живота на Ленин екзекуцията на неговия по-голям 
брат е изиграла решаваща роля, Рудолф Щайнер указва по следния 
начин: „Има голяма разлика – внася ли се една и съща идея [на материалистичната 
наука] в мозъка на мъжествен западноевропейски университетски професор или в 
мозъка на брата на човека, обесен при подобни обстоятелства. В последния случай 
този брат се превръща в Ленин... И тогава същата тази идея става движеща сила на 
всичко онова, което вие сега наблюдавате на Изток в Европа” (GA183, 17.VІІІ.1918). С 
тези думи изпъква значението на онова, което Рудолф Щайнер говори 
за физическия мозък на Ленин, а не, за неговата глава или мисленето, 
което има своите окултни подоснови във факта, че овладелият него-
вата душа ариманичен импулс на омразата е работил след това в нея с 
такава сила, че процесът на ариманизация в края на краищата е обх-
ванал цялото същество на този човек чак до физическата обвивка, с 
особена сила проявявайки се именно в мозъка. „Болшевизмът затова е 
толкова разрушителен за човечеството, защото е резултат от активността единствено 
само на физическия, материалния мозък” (GA198, 3.ІV.1920). Във връзка с това 
небезинтересен е още следният факт. Професор Фьорстер, лекуващ 
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Човекът става действително завладян от силите на зло-
то и разрушението; той безкрайно желае злобно да се 
гаври, да измъчва и разкъсва на части другите, като 
правило абсолютно невинни, и поради това още по-
силно мразени от него хора. В края на краищата това 
довежда до пълно угасване на съвестта, а заедно с това 
и до разрушаване на всякаква връзка с Духовните све-
тове изобщо. А тъй като душата по своята природа не 
може да съществува без тази връзка, то в резултат на 
нейното нарушаване настъпва нравствена смърт на 
душата. Появява се вече не истеричен, горящ от омраза 
диктатор като Хитлер, а абсолютно хладнокръвно и 
лишено от емоции оръдие на мировото зло от типа на 
Сталин. 
На тази степен индивидуалният „аз” на човека не се 

намира в неговите три обвивки – чрез трите обвивки 
тогава действа съвсем друго, демонично Същество – а 

                                                                                  
Ленин в последните години на живота му, впоследствие така е опис-
вал състоянието на мозъка на Ленин при аутопсията: „Цялата субс-
танция на мозъка на Ленин е изсъхнала приблизително с една четвърт 
от нормалната големина”. 
Друг лекар, професор Розанов, също присъстващ на аутопсията, е 
свидетелствал, че склерозирането на съдовете на мозъка на Ленин е 
било толкова обширно, че от медицинска гледна точка неправдопо-
добно е било даже не това, че този мозък е можел да служи като 
опосредстващо звено на мисленето, а това, че човек с толкова изсъх-
нал мозък изобщо е могъл да живее толкова дълго. Поради това, 
привеждайки всички тези сведения, А Кайзерлинг си задава право-
мерния въпрос: „А кой е мислил вместо него, за да породи към живот 
болшевизма?” (виж неговата статия „Историческата сцена между 
1912 и 1924 г.” в книгата „Koberwitz 1924. Geburtsstunde einer neuen 
Landwirtschaft”. Stuttgart 1974). В цялото предшестващо изложение и 
особено в думите на Рудолф Щайнер се съдържа ясен и изчерпателен 
отговор на този въпрос. 
Казаното по характерен начин се потвърждава от по-късните фотог-
рафии на Ленин, на които в неговото лице все по-силно изпъква 
почти портретното сходство с образа на Ариман, както той е предста-
вен в страничния мотив на скулптурната група (голяма деветметрова 
скулптура, изработена от Рудолф Щайнер от дърво и изобразяваща 
Христос като висш представител на цялото човечество, одържащ 
победа над Луцифер и Ариман. Скулптурната група е трябвало да 
бъде поместена в източната част на малкия купол на първия Гьотеа-
нум, изгорял в новогодишната нощ на 1922 г. В настоящия момент тя 
се намира във втория Гьотеанум), в стенописа на малкия купол на 
първия Гьотеанум и в „Мистерийни драми” (GA14) на Рудолф 
Щайнер. По-късното именно такова крайно „ариманизирано” изоб-
ражение на Ленин като „вожд на световния пролетариат” е било взето 
на въоръжение от болшевишката пропаганда и разпространено във 
вид на безбройни скулптурни и живописни копия по цялата страна. 
Накрая, самият факт, че именно физическата обвивка на Ленин е била 
мумифицирана и разположена в мавзолей в самия център на руската 
столица, направо говори за тъмните, черномагични подоснови на 
течението на болшевизма. Наистина всеки непредубеден наблюдател 
би трябвало да се попита: Каква е връзката между материалистичната 
идеология на марксизма и тази странна култова отживелица на Древ-
ния Египет в ХХ столетие? А от окултна гледна точка именно в това с 
особена сила се проявяват преките инспирации на изостаналите 
Египетско-Халдейски Ангели, сега активно действащи против пра-
вилната еволюция на човечеството (виж за тях GA15, Глава 2 и Глава 
3; виж също б.п.ч. 694). 
Запазването десетилетия наред на физическата обвивка на човека, в 
който ариманичните сили са действали с такава голяма сила, че тех-
ните следи са се появили на повърхността даже във външните черти 
на „вожда”, е силно черномагично средство за окултно въздействие. 
Неговият смисъл се състои в значително усилване на влиянието на 
тези ариманични сили върху хората, които в своите мисли и чувства 
постоянно се обръщат към образа и доктрината на „вожда”, посеща-
ват мавзолея или редовно стоят на неговите трибуни. Съществуване-
то на тази изцяло ариманизирана физическа обвивка и ритуалното й 
поклонение помагат на ариманичните сили да държат в своя власт и 
да завладяват големи маси от хора. 

се оказва напълно въвлечен в духовната орбита на този 
ариманичен Дух, комуто той отсега принадлежи, станал 
като негова „съставна част”. Това състояние обаче про-
дължава само до смъртта на такъв човек, след което 
неговият „аз” сякаш „се освобождава” от демоничния Дух 
(това става тогава под влиянието на Висшите Сили), но 
в действителност не се освобождава, а се подлага на 
още по-непоносими страдания. Умрелият изпитва тога-
ва онова, което Рудолф Щайнер е формулирал – в него-
вото време само като възможност – в следните думи: 
„Смъртта, предназначена само за тялото, би станала по своеоб-
разен  начин и съдба на душата”706. 

 
* 

 
Както вече беше посочено в предходната Глава 17, в 

т.нар. „болшевишка революция” от 1917 г. от истори-
ческа и метаисторическа гледна точка е необходимо да 
се различават четири слоя на действителността. За пос-
ледния и най-дълбок от тях ще бъде казано в предпос-
ледната глава (Глава 20). А трите първи може за крат-
кост да отбележим така: 

1. „Болшевишки преврат”. 
2. „Социалистически експеримент”. 
3. „Пробив в Земното развитие на най-силни 
демонични сили”. 

Изминалите седемдесет години707 и главно съвремен-
ната ситуация на Изток в Европа обаче съвсем ясно 
свидетелстват, че замисленото практически не успява 
на нито едно от изброените нива. 
Така на първото от тях икономическата ситуация, 

въпреки всички идеологически прогнози, вече отдавна 
е поставила страната на ръба на неизбежна катастрофа, 
изискваща незабавни и решителни стопански реформи, 
радикално преразглеждане на главните принципи на 
марксисткото управление на стопанството, а следова-
телно и на цялата доктрина. Болшевишката идеология, 
особено в последните десетилетия, също неизмеримо е 
изгубила своя „авторитет”, при това не само сред наро-
да, но даже сред самите партийни работници. И макар 
многото идеологически лозунги и старата фразеология 
по инерция да се повтаряха, реалната идеологическа 
криза изпъкваше все по-безспорно. Доктрината все по-
рядко и по-рядко ставаше предмет на сляпа, фанатична 
убеденост или извратено псевдорелигиозно поклоне-
ние. 
Подобно нещо се наблюдава и на второто ниво. На 

окултните ложи на Запада постепенно се наложи да 
признаят, че „социалистическият експеримент”, провеждан 
в Русия (а след Втората световна война – и в цяла реди-
ца страни, граничещи със Средна Европа и даже час-
тично и в самата нея), не успя; поне в този смисъл, в 
който това беше замислено от тях още в последната 
третина на ХІХ в. и започнато в 1917 г. Вече беше по-
сочено (в Глава 16), че опитът да се отрови руският 
народ с демонизирана Съзнателна душа не се увенча с 
успех, понеже беше прекъснат от внезапното пробуж-
дане в самите широки народни слоеве на силата на Раз-
                                                 
706 GA182, 16.Х.1918. 
 
707 Бел. пр.: Заедно с годините след първото издаване на книгата през 
1989 г. на немски език – вече деветдесет години. 
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съдъчната душа или Душата на чувството. 
И накрая, мощният и по своите последствия изклю-

чителен пробив на демоничните сили, носители на кои-
то станаха болшевиките, не доведе до пълно изкореня-
ване в руския народ на „духа на Граала”, а само породи 
масово, многомилионно мъченичество, нямащо равно 
на себе си в цялата история на човечеството. 
Именно по тази точка демоничните сили претърпяха 

колосален провал. Възнамерявайки вече към края на 
ХХ в. да завършат в Русия изграждането на изцяло 
ариманизирана социална структура, подобна на описа-
ната в знаменития роман на Джордж Оруел „1984 годи-
на”, те, независимо от всичките си титанични усилия, 
така и не успяха да превърнат народа в безлична маса 
от идеологични фанатици, в армия непоколебимо „убе-
дени” и готови на всякакво престъпление в името на 
„идеите” на болшевиките. В отчаяния опит все пак да 
се постигне невъзможното те предприеха даже пълното 
физическо унищожаване на онези, които не им се уда-
ваше да „превъзпитат” в съответствие с намеренията на 
„звяра”. 
Но десетки милиони невинни мъченици, встъпвайки в 

Духовния свят, станаха там най-активни воини против 
силите на ръководещото ариманично Същество – инс-
пиратора на болшевизма и неговите демонични сонми. 
Понеже мъченическата кончина, особено на невинния 
човек, винаги спомага за растежа на висшето духовно 
съзнание на душата след смъртта, давайки й чрез това 
възможност много по-интензивно да участва в борбата 
на Силите на Светлината против Силите на Тъмнината. 
Друга страна на посмъртната дейност на милионите 

души на хората, пострадали от болшевиките с мъчени-
ческа кончина, беше влиянието на тези души върху 
човешките души, които още търсеха бъдещо въплъще-
ние на Изток в Европа. Особено в изтеклите десетиле-
тия все по-често и по-често можеше да се наблюдава, 
как пристигащите на Земята нови души още в детството 
сякаш безсъзнателно знаеха основната тайна на болше-
визма: неговият чисто демоничен произход от апока-
липтичната сфера на „звяра”. А през последните години 
този процес още повече се засили, понеже милионите 
души на мъчениците, преминали през Камалока, полу-
чиха сега възможност от Девакана, от висшия Духовен 
свят, с още по-голяма сила да въздействат върху Зем-
ните събития708. 

                                                 
708 Обаче и в тази област определени мероприятия, осъществени на 
физическия план от ариманични инспирации, са поставили пред 
благотворното въздействие на умрелите за Земните осъществявания 
едно изключително силно препятствие. За да се разбере неговата 
същност, е необходимо да си спомним за това, какво Рудолф Щайнер 
е говорил в много свои лекции от времето на Първата световна война 
за съдбата на неизразходваните етерни сили на загиналите на бойното 
поле главно още съвсем млади хора. „Тези етерни тела стават помощници на 
бъдещия спиритуален разцвет” (GA159/160, 7.V.1915), понеже те „са преминали... в 
Духовния свят, за да излъчват оттам сили за одухотворяване на човечеството” 
(GA159/160, 17.VІ.1915). 
Обаче това още не е всичко, понеже духовната субстанция, която за 
благото на цялото човешко развитие съдържат етерните тела, посто-
янно се излага на опасността да стане плячка на Луцифер и Ариман, с 
всички сили стремящи се да завладеят тази субстанция и да я използ-
ват за своите враждебни на Земното развитие цели. А да възпрепятст-
ват това могат само хората, пронизани от духовнонаучния спиритуа-
лен мироглед. Именно от такива хора се нуждаят силите на етерните 
тела на умрелите, за да могат те изобщо да действат на Земята. „Да 

Не успели да формират единна, еднакво мислеща и 
чувстваща човешка „маса”, виждаща смисъла на своето 
съществуване само в озверялата класова омраза и неп-
рестанното „превръщане на камъните в хляб”, демонични-
те сили се оказаха поставени пред все по-нарастващото 
противодействие на светлите сили, действащи в душите 
на живите и умрелите чрез неунищожимия „дух на Граа-
ла”, който в определена степен само се е усилил в ре-
зултат от мъченичеството и неописуемите страдания на 
милиони хора. 
Сега е още рано да се правят конкретни прогнози за 

близкото или по-отдалеченото бъдеще. Освен това, „да 
се пророкува за срокове” изобщо не влиза в задачите на 
тази работа, поставяща си за своя цел само да помогне 
на антропософски настроения читател по-добре да се 
ориентира в някои общи процеси на историческото и 
духовното развитие на Източна Европа. Поради това 
всякакви размишления за това, кога именно и в каква 
форма ще бъде прекратен „социалистическият експери-
мент” и дали сегашните промени в Русия са начало на 
този процес или кратка интермедия в навечерието на 
последните спазми, лежат вече извън рамките на насто-
ящото изложение. Тук следва само съвсем ясно да се 
посочи това, че самият „експеримент”, от гледна точка на 
западните ложи и инспириращото ги демонично Съ-
щество, не е успял и свидетелство за това е равносмет-
ката, резултатът от 72-годишното (в окултизма това е 
периодът, съответстващ на продължителността на чо-
вешкия живот) управление на болшевиките в Русия. 
Нито признаването на необходимостта да се прекрати 

„експериментът” обаче, нито самото му прекратяване 
няма да означават, че западните „братства”, а също и 
другите окултни течения, противодействащи на пра-
вилното развитие на човечеството, просто ще се отка-
жат от своите цели. Това, разбира се, няма да стане. Ще 
бъде променена само окултната тактика. И първите 
предизвестия за това вече са налице. 
                                                                                  
предположим, че Ариман действително би успял до такава степен да затъмни мисли-
те и разума на хората, че те биха отхвърлили Науката за Духа. Тогава етерните тела 
[на умрелите] биха се намирали в Духовния свят, докато на Земята не биха съществу-
вали души, дотолкова пронизани от Науката за Духа, за да поставят тези етерни тела 
в служба на прогреса на Земята. Тогава биха се намесили Луцифер или Ариман и 
биха използвали тези сили всеки от тях да построи своя особен свят. Помислете, 
колко важна истина се изказва тук! От самия човек по някакъв начин зависи, как ще 
бъдат вчленени в процеса на развитие на Земята онези сили, които са подарени на 
света с жертвената смърт на много хора” (GA159/160, 13.VІ.1915). 
От съдържанието на тези слова на Рудолф Щайнер вече може реално 
да се почувства, в каква степен тези сили все пак са били завладени 
по-нататък от Луцифер и Ариман и използвани от тях в такива съби-
тия, като болшевишката революция в Русия, а по-късно, започвайки 
от 1933 година, в дейността на нацистите в Германия. 
Естествено е, че казаното от Рудолф Щайнер за Първата световна 
война се отнася също и за Втората. Оттук става по-разбираем окулт-
ният смисъл на толкова разпространилия се след Втората световна 
война по цяла Източна Европа „култ на умрелите” – безбройни „веч-
ни огньове”, мемориални комплекси и др.под. Нали на тях в болшин-
ството случаи се покланяха не само без каквото и да е духовнонаучно 
разбиране или действителна християнска религиозност, а напротив, 
само в подчертано атеистично-материалистични форми. Но именно 
такова емоционално обръщане към силите на етерните тела на умре-
лите при едновременно запазване на крайно материалистична нагласа 
на ума в най-силна степен спомага за предаването на тяхната спири-
туална субстанция на луциферичните и особено на ариманичните 
Демони, не само усилвайки с това тяхната власт в душите на хората, а 
позволявайки им и по-нататък да пречат на духовното развитие на 
човечеството. 



 
Глава 18. За окултните течения на съвременността, противодействащи на духовното развитие на човечеството 
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Според това, как Демонът на болшевизма отстъпва в 
сянка (за дълго време ли?), веднага стават по-
забележими усилията на двете други окултни течения. 
От страна на определени окултни ложи на Запада се 
предприемат все по-ясни и различими опити да постиг-
нат своята цел по отношение на Русия вече не посредс-
твом „социалистическия експеримент”, а по друг начин. От 
страна на Ватикана и ръководещите кръгове на йезуи-
тизма също е очевидно съживяването на подготовката 
за осъществяване на собствените планове на Изток в 
Европа. 
По такъв начин борбата за съдбата на Русия (а следо-

вателно и за съдбата на цялото човечество в Шестата 
културна епоха) ще продължи и по-нататък, но ще при-
еме други форми. А нейната същност ще си остане пре-
дишната и след прекратяването на „експеримента”: окул-
тните „братства” на Запада ще се стремят духовно да 
убият в руския народ силите на истинския Димитрий, а 
Рим – да го подмени с фалшивия Димитрий. Поради 
това за правилното разбиране на възможностите за 
духовно развитие на Русия, а също на застрашаващите 
го опасности, е необходимо по-подробно да се спрем на 
двете направления и на техните окултни цели. 
Според духовнонаучните съобщения на Рудолф 

Щайнер, в центъра на всички стремежи на западните 
„братства” е ненарушимата догма, че „англосаксонството 
трябва духовно да управлява в Петия следатлантски период 
(Пета следатлантска културна епоха. Бел. пр.)”709 и че „в 
края на Петия период всичко трябва да бъде пронизано от тази 
култура, която ще дойде от Запада, от англоезичните наро-
ди”710. 
Това убеждение не е лишено обаче от определени 

обективни основания, тъй като Петата културна епоха е 
време на разцвета на Съзнателната душа, към която по 
природа (телесно, физиологично. Бел. пр.) особено са 
предразположени англоезичните народи711. И ако пре-
тенциите на Русия (както това почти непрекъснато ста-
ваше, започвайки от времето на Петър І до наши дни) за 
световно господство в Петата епоха в окултен смисъл 
са лишени от всякакви основания, то по отношение на 
западния, англоезичния свят работата съвсем не стои 
така. Последното е обусловено още и от това, че започ-
вайки от Петата епоха водещи, главни в Земното разви-
тие в определена степен стават икономическите импул-
си, към които западните народи са предразположени 
повече от другите. По такъв начин, вече в самите им 
народни инстинкти от гледна точка на световното раз-
витие е заложен напълно правомерен стремеж: създа-
вайки всеобхватни икономически връзки, да постигнат 
в Петата културна епоха ръководно положение в света. 
Друг е въпросът: Ще стане ли това ръководно поло-

жение на англоезичните народи благоприятно за по-
нататъшното развитие на цялото човечество или не? 
Отговорът изцяло зависи от това, как тези народи ще се 

                                                 
709 GA167, 28.ІІІ.1916. Виж също GA174а, 18.ІІІ.1916; GA174b, 
21.ІІІ.1921; GA173, 15 и 22.І.1917 и др. 
 
710 GA173, 9.ХІІ.1916. 
 
711 Бел. пр.: „Главната характерна черта на човешката еволюция в Петата следат-
лантска културна епоха е развитието на интелекта, на разсъдъка” (GA130, 21.ІХ.1911). 

разпореждат, как ще използват получената от тях све-
товна власт: по всякакъв начин, с всички средства да 
спомагат за духовното развитие на всяка отделна чо-
вешка личност или да преследват национално-групови 
интереси, водещи само към нейното духовно поробва-
не; максимално да разпространяват свободния духовен 
живот или да използват своето икономическо и поли-
тическо могъщество за потискане свободата на мисъл-
та. 
С други думи: Ще съдействат ли те на необходимите 

на цялото световно развитие процеси на одухотворява-
не на силите на Съзнателната душа като основна пред-
поставка за правилното навлизане на човечеството в 
Шестата културна епоха, която ще стане вече не само 
духовна, а ясновидска епоха712, или ще противодейст-
ват на тези процеси. 
Тъкмо към последното се домогват някои тайни 

„братства” на Запада, ръководещи се не от общочовеш-
ките, а от своите собствени егоистични групови инте-
реси, към които ги инспирира описаното ариманично 
Същество и служещите му демонични Духове. (Разбира 
се, намеренията на такива „братства” са насочени срещу 
самите западни народи в същата степен, както и срещу 
цялото човечество изобщо). 
В окултно отношение основната цел на тези „братства” 

може да се формулира и по друг начин, а именно: Пета-
та културна епоха – в която от Мировото Ръководство в 
човечеството е определено да господстват англоезич-
ните народи – не трябва да се прекратява никога; тя 
трябва да стане последното, завършващо и неизменно 
през всички следващи времена състояние на човечест-
вото. А това означава, че Шестата културна епоха, коя-
то от средата на ІV хилядолетие ще смени Петата, по 
тяхно дълбоко убеждение, не трябва да настъпи нико-
га. „Братствата... са поставили за своя задача да направят Пе-
тия следатлантски период всеобщ импулс на Земното развитие 
заради своите егоистични, групови интереси и да изключат от 
Земното развитие всичко онова, което трябва да дойде в Шес-
тата и Седмата следатлантски епохи...”713 – е казвал във 
връзка с това Рудолф Щайнер. 
При това колкото по-малко общочовешки и колкото 

                                                 
712 За голямата отговорност, падаща се на англоезичните народи в 
Петата следатлантска епоха, Рудолф Щайнер е казвал: „На англо-
американската страна ще се падне основната отговорност. Външното господство 
лесно ще се постигне. И то ще бъде постигнато с помощта на силите, които не са 
нейна собствена заслуга. Постигането на външна власт ще стане сякаш със силата на 
природната необходимост. Но отговорността ще бъде нещо изключително важно за 
душите. Понеже този въпрос вече е вписан в книгата за съдбите (Кармите. Бел. 
пр.) на човечеството: Ще се намерят ли сред онези, на които сякаш със силата на 
външната необходимост ще им се падне външната власт, достатъчен брой хора, 
способни да чувстват отговорността за това... да положат подбудите за спиритуален 
живот в това външно, материалистично владичество, в тази кулминация на материа-
листична власт?” (GA194, 14.ХІІ.1919). А за постигане на тази цел, т.е. за 
разпространяване по целия свят „на подбудите за духовен живот”, на най-
добрите сили на англоезичните народи още им предстои да водят в 
своята собствена среда тежка борба с някои тайни ложи, противо-
действащи на този стремеж. И обратно, онази единствена сила, която 
реално може да помогне да одържат победа тези най-добри сили, е 
средноевропейският духовен живот, съединяването с който ще за-
дълбочи познанието, ще уравновеси чувството и ще усили волята за 
последователна работа в посоченото направление. (По-изчерпателно 
за значението на средноевропейския духовен живот за бъдещото 
развитие на човечеството виж в Глава 19). 
 
713 GA174, 22.І.1917. 
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повече егоистичен групов характер носят стремежите 
на посочените „братства”, толкова по-силно ще преобла-
дава в тях националистичният елемент, понеже с него 
и с неговата консервация те в значителна степен свърз-
ват надеждата за осъществяване на своите планове. А 
тъй като, изучили основните направления и общите 
закономерности на развитие на човечеството, те доста-
тъчно добре знаят, че националният принцип като та-
къв ще бъде окончателно преодолян в Шестата култур-
на епоха и главен помощник на човечеството в това 
преодоляване ще бъде Христос, то именно това знание 
определя основните направления на тяхното противо-
действие на това бъдеще. „Христос трябва да извърши 
важно деяние в Шестата следатлантска епоха – да помогне тук, 
на Земята, окончателно да се преодолее всичко, което произти-
ча от националния принцип. Да не стане това, да бъдат предп-
риети съответните мерки в нужния момент, в резултат на които 
Христос не би имал никакво влияние в Шестата следатлантска 
епоха – ето на какво служат импулсите на братствата, стремя-
щи се да консервират Петата следатлантска епоха”714. Именно 
поради тази причина те се домогват с всички достъпни 
им окултни средства да възцарят още в наше време в 
най-близкия до Земята свръхсетивен свят вместо етер-
ния Христос съвършено друга духовна индивидуалност 
„имаща чисто ариманична природа... [нейното възцаряване] до 
края на Петата следатлантска епоха, а също за Шестата и Сед-
мата”715. 
Своята работа за постигане на тази цел те водят в две 

основни направления. На Изток в Европа, където в бъ-
деще трябва да започне Шестата културна епоха, те в 
ХХ в. провеждат „социалистическия експеримент”, правещ 
нейното настъпване невъзможно. 
Друг вариант тайните „братства” на Запада се опитват 

да осъществят сред самите англоезични народи, а чрез 
тях по-нататък и по цялата Земя: навсякъде спомагат за 
широко разпространение на всички видове на материа-
лизма. „Съществуват братства [на Запада], възглавявани от 
Посветени, и именно тези братства са заинтересовани от разви-
тие и разпространение на материализма”716 – е говорил Ру-
долф Щайнер. При това „най-голяма услуга на тези [окулт-
ни] материалисти се оказва, когато се говори за това, че мате-
риализмът всъщност вече е преодолян”717. Понеже убеде-
ността на най-широките кръгове на западните народи в 

                                                 
714 GA174, 22.І.1917. 
 
715 Виж GA178, 18.ХІ.1917. Окултните причини за това, защо тези 
ложи действат толкова откровено по антихристиянски начин, Рудолф 
Щайнер е разкрил в своите лекции, посочвайки в частност как с 
помощта на определена подготовка, постигана със средствата на 
церемониалната магия, у членовете на тези ложи се поражда една 
определена представа, постепенно преминаваща във вид вътрешно 
ослепяване или обземане. А него го предизвикват изостаналите на 
архангелска степен Същества от Йерархията на Архаите (виж б.п.ч. 
694), и то се състои в това, че у членовете на тези ложи възниква 
убеждението, че „светът на ариманичните власти е много по-силен от Духовния 
свят на Христос” и че те могат да се надяват да постигнат своите егоис-
тично-групови цели само с помощта на тези власти (GA174, 
22.І.1917). 
 
716 GA178, 18.ХІ.1917. 
 
717 Пак там. 

това, че материализмът уж вече е преодолян, създава на 
посочените окултни „братства” и техните Посветени 
ръководители тъкмо най-благоприятните условия за 
разпространение не просто на материализма, а на 
свръхматериализма по цялата Земя. „Те искат да свръх-
материализират самия материализъм, да създадат в света пове-
че материализъм, отколкото когато той е възникнал в резултат 
на естественото развитие на човечеството в Петата следатлант-
ска епоха”718. 
Това „свръхматериализиране на материализма” се осъщес-

твява със специални похвати на церемониалната магия, 
с помощта на които членовете на такива ложи получа-
ват възможност да въздействат на Земните събития и 
след своята смърт, усилвайки Земния материализъм по 
окултен начин от най-близката до Земята свръхсетивна 
сфера. Във външния свят това после се проявява в пос-
тоянно усилване на всички материалистични тенденции 
на съвременната цивилизация. Многобройните канали 
за въздействие върху човечеството от посочените тайни 
„братства” се крият зад повсеместното разпространение 
на материалистичната безрелигиозна наука, която, осо-
бено във военната и химическата област все повече се 
обръща против самото съществуване на човечеството, 
зад масовата „компютеризация” на живота, започвайки 
от детската градина и училището, да не говорим за 
висшите учебни заведения и зад много други т.нар. 
„достижения” на съвременната цивилизация. 
А който още не е попаднал под хипнозата на автори-

тета на съвременната наука, за него са приготвени и 
други пътища за по-нататъшно усилване на материа-
лизма. Рекламата, убиваща всичко духовно във възпри-
ятията на сетивата; киното и телевизията, задушаващи 
всички способности за имагинации; рокмузиката, раз-
рушаваща инспиративните способности; т.нар. „сексуал-
на свобода” (и превъзнасянето на свързаните с нея разв-
рат, долно и ненужно поведение), унищожаваща в про-
цеса на развитие способността за истинска интуиция; и 
накрая тайното (финансово и друго) поощряване на 
всички упадъчни явления на съвременния живот в го-
лемите градове, особено техния т.нар. „нощен живот” – 
за всички тези процеси на разлагане невидимо спомагат 
посочените „Посветени материалисти” и техните ученици 
– членове на тайните „братства”. 
Главната цел на изброените, а също и на много други 

подобни на тях мероприятия, е такова преобразуване на 

                                                 
718 GA174, 20.І.1917. От само себе си се разбира, че намеренията на 
тези западни „братства” нямат нищо общо с истинските задачи на 
англоезичните народи, които те – като водещи носители на 
Съзнателната душа – само се стремят да използват за своите 
егоистично-групови цели. „Тези окултни братства работят не от някакъв особен 
британски (говорейки за „британство”, Рудолф Щайнер най-често има 
предвид всички „англоезични народи”, т.е. включва в това понятие и 
Съединените Американски Щати) патриотизъм, а искат в крайна сметка да 
подчинят цялата Земя на господството единствено на материализма. А тъй като по 
законите на Петата следатлантска епоха някои елементи на британския народ като 
носител на Съзнателната душа особено добре подхождат за това, то тези братства с 
помощта на сива магия искат да използват тези най-подходящи елементи за усилване 
на материализма”(GA174, 15.І.1917). 
В същия курс в лекциите от 20 и 22.І.1917 Рудолф Щайнер е посочил, 
че водачи и инспиратори на окултната дейност на западните братства 
„са изостаналите египетско-халдейски ангелски Същества” (виж GA15, Глава 
ІІІ), попаднали в резултат на своето изоставане под влияние на ари-
маничните Архаи. 



 
Глава 18. За окултните течения на съвременността, противодействащи на духовното развитие на човечеството 
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Съзнателната душа отначало на западните народи, а 
след това и на цялото човечество, при което възприе-
мането на Духа-Себе в Шестата епоха ще се окаже не-
възможно, в резултат на което окултните „братства” ще 
получат реален шанс да увековечат за себе си Петата 
следатлантска епоха. 
Да подмамят, съблазнят и склонят цялото човечество 

към злоупотреба с индивидуалната свобода, подарена 
му в епохата на Съзнателната душа, за да го поведат 
към пълна материализация на последната – такива са 
замислите и плановете на западните „братства”. И ако на 
Изток в Европа временно отслабнат или завинаги 
паднат препятстващите всяко индивидуално развитие 
окови на болшевизма, то тогава руският народ ще се 
окаже поставен пред ново и не по-малко трудно изпи-
тание – опасността от тотална „американизация”, защото 
само в нея виждат западните „братства” единствено при-
емливата за тях алтернатива на провалилия се „социа-
листически експеримент”. Понеже самият факт, че в про-
дължение на седемдесет и две години така и не им се 
удаде „насилствено да лишат от душа и Дух”719 руския на-
род, неизбежно трябва да повлече след себе си опита да 
постигнат същата тази цел с помощта на нов „експери-
мент”. А нима най-новите събития и изменения на Из-
ток в Европа не напомнят първото предпазливо и вни-
мателно изпробване на силите в тази посока, опитът да 
се проведе своеобразен вид „микроексперимент”, засега 
временно за безопасност оставайки донякъде в рамките 
на стария „модел” – едно загряване пред бъдещия гло-
бален експеримент: внедряване на Изток в Европа на 
втория, западен „модел”, обещаващ обаче на руския 
народ в духовно отношение не по-малки катастрофални 
последствия, отколкото седемдесет и две годишното 
управление на болшевиките? 
Във всеки случай, опитът за „американизиране” на 

Средна Европа след Втората световна война донесе 
доста осезаеми плодове на душевна деградация и общ 
културен упадък. Не послужиха ли тези „успехи” като 
повод за възникване на идеи да се опитат да извършат 
същото и на Изток в Европа? Не е ли настъпило там 
времето за „нов експеримент”? 
Но сега преобладаващото болшинство от населението 

вече се намира не на степента на развитие на Сетивната 
душа, както през 1917 г., а на степента на Разсъдъчната 
душа или Душата на чувството, стояща в съвсем друго 
отношение към Съзнателната душа и поради това изис-
кваща съществено различни методи за „обработка”. 
При все това остава истинно, изказаното от Рудолф 
Щайнер строго предупреждение (сега вече в много 
отношения станало трагично пророчество): „Най-лошото, 
което може да стане със Средна и Източна Европа, е ако те 
започнат да подражават на западната култура в която и да било 
област”720. 
                                                 
719 GA192, 29.VІ.1919. 
 
720 GA192, 29.VІ.1919. А в лекцията от 8.ХІІ.1910 (GA186) Рудолф 
Щайнер подробно е изложил как в Западна Европа и в Северна Аме-
рика хората получават основните елементи на Съзнателната душа 
така да се каже естествено, без индивидуални усилия, просто защото 
са се родили в съответния народ. Напротив, в Средна, и особено в 
Източна Европа, Съзнателната душа може да се развие само с по-

 
В какво ще се състои този „нов експеримент”, който 

неизбежно ще бъде направен от достигналия икономи-
ческо господство Запад и ще обхване Русия чак до ази-
атските, сибирските и делекоизточните покрайнини? 
Рудолф Щайнер определя неговата същност по следния 
начин: „Колкото и хората днес да убеждават себе си в друго, в 
света съществува стремеж да се създаде каста от господари на 
Запад и каста от икономически роби на Изток, започваща от 
Рейн и простираща се по-нататък до Азия. Но роби не в стария, 
гръцки, а в нов икономически смисъл, т.е. организирани по 
социалистически и готови да живеят в такава невъзможна со-
циална структура, която е неприемлива за англоезичните наро-
ди. Става дума за това, последните да станат господари на 
Земята”721. 
И така, според замисъла на западните ложи, ако екс-

периментът по създаването на херметично затворено 
държавно образувание от оруелски тип след някое вре-
ме не донесе нужните резултати, то на смяна трябва да 
дойде друг, в определен смисъл противоположен на 
първия „експеримент”, а именно: създаване на икономи-
чески отворена държава, намираща се, подобно на 
страните от третия свят, в пълна икономическа, поли-
тическа и културна зависимост от западните държави, 
подложена от тяхна страна на икономически грабеж и 
едновременно натъпкана с всички най-нови „достиже-
ния” на американизма. С други думи, на смяна на из-
кушенията от крайна несвобода ще се появи не по-
малко трудното изкушение от псевдосвобода, на пръв 
поглед почти безгранична, но в действителност напъл-
но илюзорна. Поради факта, че Западът отдавна е овла-
дял в съвършенство средствата за манипулиране с та-
кава свобода и поради неподготвения за тях Изток на 
Европа, според сметките на западните ложи, тези ма-
нипулации накрая трябва да дадат желания резултат. 
Първи в опаковането на „свободата” от Запад на Изток 
ще бъдат експортирани вече споменатите плодове на 
„свръхматериализма”, още по-силно привързващи душата 
на човека към тялото, т.е. спомагащи, ползвайки се от 
определението на Рудолф Щайнер, за масовото „демони-
зиране на човека”722. 
Това застрашава душата на руския човек преди всич-

ко с постепенно отпадане от ръководещото я ангелско 
Същество. В резултат на това той рискува напълно да 
изгуби възможността, следвайки инспирациите на своя 
Ангел, правилно да подготви Шестата културна епоха, 
понеже тогава цялото развитие на неговата Съзнателна 
душа ще бъде изопачено и той няма да може в бъдеще 
да приеме в нея принципа на Духа-Себе723. 
                                                                                  
мощта на съзнателните усилия на самата личност (виж за това в Глава 
19). А това означава, че на западните народи от самото начало са 
присъщи определени инстинкти, в значителна степен предпазващи ги 
от негативните явления, които се пораждат в „американизма”, стремящ 
се към демонизиране на Съзнателната душа (виж същата Глава 19). 
 
721 GA186, 1.ХІІ.1918. 
 
722 GA183, 19.VІІІ.1918. 
 
723 За връзката на източноевропейския човек с неговия Ангел и за 
възможността да работи в Духовните светове след смъртта под него-
во ръководство за подготовка на Шестата културна епоха виж Част І 
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Външно този процес, особено на първо време, разби-
ра се, ще изглежда съвсем иначе. Съществуващото в 
продължение на много десетилетия взаимно отчужде-
ние между Изтока и Запада, стигащо понякога до отк-
рита враждебност, в определен момент като с вълшебна 
пръчица ще се смени с икономически и т.нар. „култу-
рен” алианс. При това характерна особеност на пос-
ледния, наред с масовото проникване на Изток в Евро-
па на американизма във всичките му форми и видове, 
ще бъде пълното игнориране на Средна Европа, а глав-
но на всичко, което се отнася до нейната спиритуална 
мисия в развитието на човечеството. „Ако не се осъщест-
ви значително развитие на средноевропейската духовност” – е 
говорил Рудолф Щайнер – „то Изтокът и Западът на Земя-
та724 ще се свържат един с друг, изключвайки Средна Европа, 
отначало вероятно чрез страшна вражда, а след това, минавай-
ки през враждебността, ще се съединят в някакво [общо] неже-
лателно за Средна Европа течение, което ще започне да се 
разпространява като световна култура, като световна цивили-
зация”725. С други думи: ако обединението на Изтока и 
Запада стане без участието на духовните импулси на 
Средна Европа, върху основата само на икономически-
те интереси и достиженията на външната материалис-
тична цивилизация, то ще бъде във вреда не само на 
Средна Европа, но преди всичко на самите обединява-
щи се полярности, а особено – на източноевропейските 
народи. 
Но както и да се стече общата ситуация в света и по 

каквито и пътища да тръгне Земното човечество, едно 
остава неоспоримо: източноевропейският народ в ника-
къв случай няма да избегне трудната и дълга борба за 
истинските сили на Съзнателната душа и за нейното 
правилно развитие, т.е. за нейното развитие според 
Духа. 

„Болшевизъм” или „американизъм” – тези две демонични 
маски на Съзнателната душа – трябва да бъдат опозна-
ти и съзнателно преодолени от руския народ по пътя 
към нейното действително одухотворяване. Понеже 
само одухотворената Съзнателна душа е способна при 
запазване на пълното индивидуално съзнание да прие-
ме в себе си Духа-Себе и, опирайки се на него, да осно-
ве след това в Шестата епоха, новата спиритуална кул-
тура на цялата Земя. 

 
В борбата за одухотворяване на Съзнателната душа, 

която за руския народ още само започва и ще продължи 
до средата на четвъртото хилядолетие, него го дебне 
още една голяма опасност, още една възможност да не 
достигне целите, предначертани за него от Мировото 
Ръководство. Именно на нея се уповава последното от 
трите изброени в началото на тази глава окултни тече-
ния – йезуитизмът, намиращ се в тясна връзка с Рим. 
Тук е необходимо да се отбележи, че Рудолф Щайнер 

                                                                                  
на настоящата работа. 
 
724 Бел. авт.: В дадения случай под „Изток на Земята” се има пред-
вид областта, започваща от Източна на Европа и простираща се до 
Азия, а под „Запад” – областта, започваща от Западна Европа (Анг-
лия, Франция) и простираща се до Америка. 
 
725 GA203, 9.І.1921. 

е тълкувал понятието „йезуитизъм” много по-широко от 
обикновеното тълкуване, когато то се използва единст-
вено към ордена на Исус, макар именно в него да са се 
проявили с най-голяма сила най-характерните особе-
ности на йезуитизма като окултно-политически прин-
цип. В този смисъл Рудолф Щайнер е говорил също за 
„йезуитизма на различните религии” и даже за проявления-
та на йезуитизма в медицината, юриспруденцията и 
други области, подразбирайки под него в този по-
широк смисъл всеки стремеж за замяна на индивидуал-
ното „аз”-съждение, особено във въпросите на „вярата и 
религията” – т.е. в това, което се отнася до отношенията 
на човека към Духовния свят – с абсолютния и неоспо-
рим, намиращ се извън самия човек авторитет, при 
който напълно се унищожава всяка суверенност и авто-
номия на индивидуалния „аз” като независимо „от този 
свят” духовно същество. „Систематично да се изработи тази 
сила на авторитета, да се осигури пълна преданост и привърза-
ност към авторитета  – ето в какво всъщност се състои принци-
път на йезуитизма. И йезуитизмът на католическата религия е 
само особен случай на това, което се появява също и в други 
области, но където той не е толкова очевиден”726. 

                                                 
726 GA168, 10.Х.1916. 
 {Бел. пр.: „Обществото на йезуитите в най-съществените черти съществува 
заради това, да изкорени образа на (Бога. Бел. пр.) Христос от образа на Христос 
Исус и да утвърди (човека. Бел. пр.) Исус като някакъв тиранин над развитието на 
човечеството” (GA181, 30.VІІ.1918). 
 „Това всъщност принадлежи към най-важните, най-значителните събития на 
метаисторията – учредяването чрез Игнаций Лойола на Ордена на йезуитите под 
силното влияние на Духовния свят; тук имаме работа със силна Духовна дейност” 
(GA198, 6.VІ.1920). 
 «Ако в самия Христов народ всяко откровение на Христовия Импулс се намира 
бих казал в облика на свръхсетивното, без да се притиска надолу върху физически-
сетивния план (Вл. Соловьов сякаш иска да издигне мирското царство в царството на 
Божественото), то йезуитизмът се основава тъкмо на свалянето на Божественото 
царство в мирското, във физическото, насищайки, импрегнирайки душите с такива 
импулси, че да се прояви дейността на Божественото царство в границите на физи-
ческия план точно така, както се проявяват законите на този физически свят... Отдел-
ният йезуит служи на Христос… както служат на светския цар, както войникът на своя 
генералисимус. Тук разбира се църковната организация – понеже имат работа с 
духовното – е от друг род в сравнение със светския милитаризъм, но в духовния ред 
при все това е внесена строга военна дисциплина… 
Йезуитизмът е само най-последователният, най-добрият, изключително добре орга-
низираният израз на... импулса на народа на Църквата. 

{«Рим, изтласкал на изток движението на самата непрекратяваща се мета-
морфоза на Христовите деяния, промени, преустрои духовното господство на 
Христос в мирско, светско господство на Църквата (курсивът е мой. Бел. 
пр.). Рим декретира: Всичко, което е свързано с Христос, е било дело на едно 
единствено откровение в началото на нашето летоброене... И това откровение е 
предадено на Църквата, и Църквата трябва външно да носи това откровение по-
нататък. Но с това откровението на Христос се правеше в същото време въпрос 
на мирската, светската власт и се поставяше под църковно управление, под цър-
ковно господство. На това е важно да се обърне внимание. Чрез това беше из-
вършено нито повече, нито по-малко от това, че от Христовия Импулс беше от-
късната определена част. Пълният Христов Импулс съществува в Христовия, в 
руския народ, който го носи по-нататък по такъв начин, че този Импулс на Христос 
действително продължава да действа в непосредствената съвременност. Римс-
ката църква разруши неговото постоянно продължаващо действие, тя кон-
центрира Импулса на Христос в началото на нашето летоброене, а всичко 
следващо, всичко от по-късно време тя пренесе в традицията или писменото 
предание, което трябва да съществува по-нататък само чрез църковното уп-
равление (курсивът е мой. Бел. пр.)... С това Импулсът на Христос беше 
свален от спиритуалните висини, на които той винаги оставаше на Изток, и въве-
ден в политическите машинации, в тази спойка на политиката и Църквата... харак-
терна вече за Средновековието. В Русия, независимо от това, че царя... наричаха 
“папа на Руската църква”, такава спойка в действителност не съществуваше; тя 
съществуваше само външно, в илюзорните явления. Именно тук се скрива важна 
тайна на европейското развитие. Действителното сливане, смесването на 
реалните въпроси на властта и въпросите на църковното управление идваше 
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от Рим» (курсивът е мой. Бел. пр.). Към началото на Петата следат-
лантска културна епоха това смесване достигна определена криза. 
До ХV в. връзката на Божественото с физическото се определяше 
от догми. Но с развитието на стремежите на човека да разбере се-
бе си възникна въпросът: Каква е личността на Христос Исус? 
«Всъщност този въпрос беше в центъра на всички спорове от онова време – на 
Хус, Уиклиф, Лутер, Цвингли, Калвин, анабаптистите, Каспар Швенкфелд (1489–
1561), Себастиян Франк (1499–1543), написал “Невидимата Църква на Духа”, и др. 
– и довеждаше винаги до това, което искаха да разберат: Каква е връзката на бо-
жествената духовна природа на Христос с Неговата човешка-мирска природа? 
Всичко се въртеше около този въпрос... Може да се каже: всичко, на което влия-
еше Рим, стана “народ на Църквата”. Възникнаха църкви, секти и т.н., които има-
ха определено значение. Не казвайте, скъпи приятели, че в Русия също са въз-
никнали секти. Именно с това се и изопачават всички наблюдения на действител-
ността, че се използва същата дума за онова, което в друга област става друго. 
Който изучи същността на руските секти, той ще открие, че в действителност те 
нямат ни най-малка прилика с онова, което става у народа на сектите... Въстава-
нето против единната, сугестивно служеща си с подсъзнателните сили Римокато-
лическа църква, отбелязва именно живота и стремежа на хората от началото на 
ХV век... И като противоудар на това настъпване на личността... на помощ на ка-
толицизма идва йезуитизмът» (виж GA185, 2.ХІ.1918)}. 

В същественото се забелязва, че импулсът на народа на Църквата се състои в 
свалянето на еднократното, станалото в Йерусалим откровение в мирското, в светс-
кото царство. Всички упражнения на йезуитите са ориентирани към това, онзи, който 
прави упражненията, сам да избира себе си за войник, принадлежащ към знамето на 
Христос, да се чувства истински войник на Христос. Такъв е смисълът на всичко това, 
открило се чрез откровение от особен род на Игнаций Лойола, който, като войник 
извършва най-различни неща, после, ранен, на болнично легло е така воден – не 
искам да кажа от каква сила – в своите медитации, че всичко, живеещо в него по-рано 
като войнишки импулс, се преобразува в импулс на Исусов войник. Това е един от 
най-интересните исторически феномени... Йезуитизмът иска да преобразува Импул-
са на Христос в чисто светско господство (курсивът е мой. Бел. пр.), в опре-
делен смисъл иска да основе Земна държава, която в същото време да бъде йезуитс-
ка държава и да се управлява така, както може да се управлява, ако станеш войник на 
генералисимуса Христос. Какво би могло да бъде противоположно на това? 
Противоположно би било: да не теглим надолу това, което се намира горе, а през 
цялото време да се стараем да издигнем в Духовния свят намиращото се долу. И 
всъщност в Христовия народ това последното живее заложено от природата... В 
границите на Христовия народ съществува нещо диаметрално противоположно на 
йезуитизма, което във външното взаимоотношение на господство и власт съвсем не 
иска да въвежда непосредствено духовното, а което иска Импулсът на Христос 
постоянно деятелно да навлиза в душите и само по обиколен път чрез душите да 
действа във външния свят… и това е Гьотеизъм... 
Оттук е вечната вражда, на която се кълне йезуитизмът по отношение към Гьотеизма 
и на която той все повече ще се кълне. Те не могат да бъдат заедно. Те добре са 
осведомени един за друг. Йезуитизмът добре е осведомен за Гьоте: най-добрата 
книга за Гьоте е написал йезуит, патер Баумгартен, разбира се от йезуитска гледна 
точка... Всичко, което той вижда у Гьоте, само закалява противника на Гьоте» (GA185, 
2.ХІ.1918). 

„За народа на Христос Христос е Дух. 
За народа на Църквата Христос е Цар. 
За народа на ложите Христос е Учител” (GA185, 3.ХІ.1918). 

 Когато човек не знае къде отива, той никога няма да стигне. Днес 
редица общества активно работят, за да го заблудят, да скрият от него 
божествената му същност, да му отнемат силата, т.е. Христос, пос-
редством която той трябва да изработи предопределеното за него от 
Създателя, да скрият от него духовната цел на неговото развитие. 
Днес по този път човека го водят материалистичният мироглед и 
бездуховната материалистична наука, упадъчната Теология, догма-
тичните и безнаучни религии. Емисари на различни духовни общнос-
ти и религиозни течения целят да подменят Бога Христос с човека 
Исус, прокламират Второ Пришествие на Христос в плът и др., его-
истични общества по различни начини го манипулират, в т.ч. като 
активно прилагат и окултни принципи от рода на следния. 
В основата на всяка партия има програма, някаква абстракция. Пре-
минавайки Прага на свръхсетивното, човек се изказва не програмно, а 
по същество, той казва: «Аз избирам или партията на Христос, или на Ариман, 
или на Луцифер. –Същността на работата при това често се маскира. Ако е лошо 
подготвен, човек може да избере Ариман, а да го нарече “Христос”. Човекът обеза-
телно следва някакво Същество, това е най-същественото от другата страна на 
Прага... а не програма!» (GA197, 30.VІІ.1920). Йезуитите, например, добре 
знаят това: следването на програма е глупост, безсмислица, празна 
работа. Следват се Същества в свръхсетивния свят. От това произлиза 
обучението на йезуитите. Йезуитът знае, че логичното опровержение 
е само игра на логиката; работата се състои в духовната борба с врага 
и тук всички средства са добри. Затова и простото опровергаване на 

                                                                                  
йезуитите няма никаква стойност. Ето един пример от прилагането на 
този духовен принцип. По време на правителството на “Съюза на 
демократичните сили”, управлявало в България в периода 1997–2001 
г., определена политическа сила чрез своите привърженици навсякъ-
де в страната разпространи неистината, че Министър-Председателят 
има по два собствени завода в три области на страната. Такива неис-
тини, дори и човек да провери и да се увери, че това са неистини, 
постигат своята зла цел, защото действат чак в астралното тяло... 
Прилагайки широкомащабно такъв подход може да се отрече градив-
ната дейност на всеки човек, да се очерни, да се опропасти живота на 
всяка личност, а при достъп до информационни системи – ефикасно 
да се пречи на всяко държавно управление, защото “в... лъжливите предс-
тави е заложена голяма окултна сила, ако хората вярват в тях” (GA174, 22.І.1917). 
 „Аз ви питам: Много хора ли знаят днес, че партийното мнение е сянка, хвърлена 
от действителното, намиращото се в Духовния свят? Някои знаят това и насочват 
своите действия съгласно това знание... Вземете йезуитите, те знаят това” (GA199, 
6.VІІІ.1920). 
 „В настоящо време има групировки от два вида. В първия случай – това са все-
възможни многочислени съюзи, обединения, партии, създадени на основата на 
всякакви програми. Зад всеки от тях в свръхсетивния свят стои определено духовно 
Същество, но те не знаят за това. Във втория случай – това са обединения на хора, 
където знаят за това свръхсетивно управление и се стараят с помощта на най-
различни упражнения да възприемат, да разберат това управление. Към такъв род 
обединения се отнасят йезуитите и някои окултни братства на Запада, стоящи зад 
кулисите на политическите действия” (GA199, 7.VІІІ.1920). 
 „Под влияние на силата на авторитета хората стават все повече и повече безпо-
мощни, а систематичното, постоянното укрепване на авторитета, настройването към 
авторитета – именно това е принципът на йезуитите... Йезуитизмът за пръв път 
възниква в църковно-догматичната област с цел властта на папството, възникнало в 
Четвъртата следатлантска култура, да я пренесат, да я укрепят в Петата култура, 
където тази власт вече не подхожда. Но този йезуитски принцип се е разпространил и 
в други области на живота. Днес ние виждаме как йезуитизмът се представя в меди-
цината, където той едва ли е нещо по-различно от йезуитизма в областта на догма-
тичната религия. Ние виждаме днес как от определена медицинска догматика се 
увеличава стремежът към усилване властта на медицинското съсловие” (GA168, 
10.Х.1916). 
 „Аз бих казал, това е голям въпрос за съдбата на новата цивилизация, че мисле-
нето, от една страна, има тенденцията да стане сенчеста същност, че човек във все 
по-голяма и по-голяма степен отстъпва в това мислене, изолира се, а онова, което 
преминава във волята, се проявява просто като човешки инстинкти. Колкото по-малко 
мисленето ще бъде в състояние да възприема имагинации, толкова в по-голяма 
степен целият интерес към това, което живее във външния социален живот, ще 
премине в инстинктите (т.е. в животинството. Бел. пр.). Древното човечество, 
поне в онези времена, които носеха цивилизация, получаваше нещо духовно от своя 
организъм. Съвременният човек само от своята глава може да получи нещо духовно, 
поради това по отношение на волята той се отдава на своите потребности, на своите 
инстинкти. В това се състои голямата опасност, че хората все повече и повече стават 
хора на главата, а по отношение на волята във външния свят се отдават на инстинк-
тите, което после, разбира се, води до социални състояния, които сега са обхванали 
изтока на Европа и като инфекция и у нас (в Швейцария. Бел. пр.) завладяват 
всичко без изключение. Това става поради тази причина, че мисленето стана сенчест 
образ... 
Мисленето става сенчесто и поради това в ордена на йезуитите е създаден метод, 
който внася в него живот по определен начин. Йезуитските упражнения, екзерсизите 
са насочени към това, в мисленето да се внесе живот. И те правят това, когато обно-
вяват стария живот, когато преди всичко работят не в имагинациите и не чрез имаги-
нациите, а чрез волята, която особено в йезуитските екзерсизи играе голяма роля. 
Съвременното човечество трябва да разбере – а то разбира твърде малко – как в 
такива общества, каквито са йезуитите, целият душевен живот е нещо радикално 
друго, в сравнение с другите хора. Всички други съвременни хора всъщност имат 
друга душевна конституция в сравнение с йезуитите. Йезуитите работят от мировата 
воля, това не трябва да се отрича. Поради това те виждат определени взаимовръзки, 
които стават тук; а такива взаимовръзки виждат и някои други ордени, воюващи на 
нож с йезуитите. Но онова, което е най- важно и посредством което реалността влиза 
в сенчестото мислене, прави йезуитите хора по-различни в сравнение със съвремен-
ните цивилизовани хора, мислещи изобщо в сенчести образи и поради това спящи, 
понеже мисленето не обхваща техния организъм, не вибрира в тяхната кръв, не 
пронизва тяхната нервна система... 
Никога досега – както аз мисля – надарен йезуит не е виждан нервен, докато съвре-
менната ученост, съвременната образованост става все по-нервна. Кога човек нерв-
ничи? Когато за себе си напомнят физическите нерви. Тогава се появява нещо, което 
физически няма никакво право да се проявява, понеже то съществува тук просто за 
да провежда духовното. Този факт се намира във вътрешна връзка с превратностите 
на нашата съвременна образованост и йезуитизмът – с когото ние въпреки това 
трябва решително, непоколебимо да се борим – от гледна точка на оживеното мисле-
не е нещо, което върви със света, макар и да отстъпва в него подобно на рак, назад. 
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А на какво разчита римският католицизъм и особено 
неговите скрити от външния свят ръководещи окултни 
кръгове, заедно с членовете на ордена на йезуитите 
(Обществото на Исус)? На това, че в случай на осво-
бождаване от пътя на болшевизма, което рано или къс-
но ще стане (за това, че първият „експеримент” на за-
падните ложи не успя и сега се приближава към своя 
край, Ватиканът е осведомен много добре), източносла-
вянският народ ще се окаже между две еднакво запла-
шителни перспективи: „болшевизмът” в миналото и „аме-
риканизмът” в бъдещето. И тогава, ако той не бъде в 
състояние с помощта на Антропософията със свои соб-
ствени сили да намери средния път, водещ към дейст-
вително одухотворяване на Съзнателната душа, то той 
ще се окаже пред опасността изобщо да не види в нея 
нищо позитивно, нищо, освен съвкупност от импулси, 
носещи на човечеството зло, разрушение, нравствена 
деградация и в края на краищата гибел на истинската 
култура. 
Не долавяйки, не съзирайки по такъв начин нищо по-

ложително в по-нататъшното развитие на Съзнателна-
та душа по посока на индивидуалното изживяване на 
Духа, а следователно, не разбирайки дълбокия смисъл и 
основните задачи на Петата следатлантска епоха, из-
точнославянските народи, с целия техен колосален 
духовно-религиозен потенциал, могат да се обърнат 
към миналото, към импулсите на Четвъртата културна 
епоха, протичаща някога в миналото в границите на 
развитие на Разсъдъчната душа или Душата на чувство-
то, в онова време, правомерно базирано върху външния 
авторитет. 

 
За да се разберат по-добре тайните намерения на Ва-

тикана и йезуитите в това направление, е необходимо 
макар и накратко да се докоснем до техните отношения 
помежду им, а също до изключителната роля, която 
йезуитизмът играе в историята на римския католици-
зъм, явявайки се и до ден днешен негово единствено 
действително окултно течение, което „още се съобразява 
с големите световноисторически и формиращи света сили”727, 
а главното – притежава определена система за Посве-
щение. 
Основаното в Париж в 1534 г. от испанеца Игнаций 

Лойола (1491–1556) на основата на определени инспи-
рации от Духовния свят Общество на Исус (Societas 
Jesu) от самото начало е трябвало да служи като основ-
но оръдие на Контрареформацията728. Именно за тази 

                                                                                  
Но той върви, той не стои на място... 
Постоянно предизвиква болка това, как този съвременен човек, способен да мисли за 
каквото и да е, който е толкова умен, в същото време с нито една фибра на своята 
душа, даже намирайки се живо вътре в съвременността, не усеща какво се извършва 
около него, не иска да има работа с това. У йезуитите не е така. Йезуитът привежда в 
движение целия човек и вижда, какво вибрира днес през света... има огън, който 
чувства... това, което става... Вижда и знае, какво иска, понеже съзнава, разбира” 
(GA204, 29.ІV.1921)}. 
 
727 GA197, 13.VІ.1920. 
 
728 Бел. пр.: Реформация – религиозно движение в Централна и 
Западна Европа през ХVІ в., борещо се против Римокатолическата 
църква, поради нейните злотворства и извращения {reformatio 
(лат.)=преобразуване, промяна}. Дейците на Реформацията M. Luther 
(1493–1546), J. Kaulvin (1509–1564), H. Zwingli (1484–1531) са поста-

цел в 1540 г. го е утвърдил папа Павел ІІІ със специална 
була, озаглавена „Орден на войнстващата църква”. От-
тогава Обществото на Исус става главен участник в 
непримиримата борба на римския католицизъм с пос-
тепенно издигащите се над хоризонта на европейския 
духовен живот (започвайки от 1413 г.) сили на Съзна-
телната душа и основаната върху тях свободна човешка 
личност. „Въстанието... против действащата с помощта на 
безсъзнателно внушение (сугестивно) Римокатолическа църква 
е характерно именно за стремежите на хората в началото на ХV 
столетие. На този натиск [на принципа] на личността е проти-
вопоставено нещо друго: на помощ на католицизма на Църква-
та идва йезуитизмът в неговото изначално значение... който е 
възможен само вътре в Римокатолическата църква”729. 
С изгряващите сили на Съзнателната душа орденът 

на йезуитите е трябвало последователно да се бори 
главно консервирайки всички основни елементи на 
Разсъдъчната душа или Душата на чувството. С други 
думи, оттогава и до днес основната задача на Рим, „от-
начало самият той, а след това в съюз с йезуитите”, се е със-
тояла в това, с всички достъпни средства (политически, 
религиозни, окултни) изкуствено да поддържа в чове-
чеството душевния живот на Четвъртата културна епо-
ха, стремейки се да я продължи и разпространи на ця-
лата Пета епоха и по този начин напълно да блокира 
развитието на Съзнателната душа.  

„Съзнателната душа” – е казвал Рудолф Щайнер – „е би-
ла вече на прага, а Рим [Римокатолическата църква] е искал да 
съхрани в качеството на нейно противодействие – и съхранява 
и досега – сугестивната култура, която е способна да спре хо-
рата от прехода към Съзнателната душа, задържайки ги на 
гледната точка на Разсъдъчната душа или Душата на чувството. 
Именно в това се състои борбата, която Рим [Римокатолическа-
та църква] предвожда, ръководи и води против по-
нататъшното развитие на света. Рим желае съхраняването 
на Разсъдъчната душа или Душата на чувството, докато чове-
чеството иска да се придвижи напред към Съзнателната ду-
ша”730. 

                                                                                  
вили началото на основните течения на протестантизма (лутеранство, 
калвинизъм, баптизъм) и на Протестантската църква. 
 
729 GA185, 2.ХІ.1918. 
 
730 GA185, 19.Х.1918. 
 {Бел. пр.: „Кръговете на францисканците... считаха папата за символ на Антих-
риста. После, когато възникна протестантството, този възглед бе възприет от онези, 
които считаха Римската църква за вероотстъпник на Християнството и виждаха 
спасението на Християнството именно в протестантството. Те считаха папата за 
символ на антихриста, а папата на свой ред им се отплащаше, като считаше за 
антихрист Лутер...” (GA104, 18.VІ.1908). 
 «Изследвайте литературата, произхождаща от йезуитите – но изследвайте точно, 
вярно – и вие ще видите, че по вида на чувствата, по вида на представите тя е най-
материалистична; тя се стреми да удържи знанието изцяло в сетивния свят и строго 
го отделя – като имащо работа само със сетивните наблюдения – от обекта на вярата 
или откровението. 
В смисъла на тези представи никога не трябва да бъде издигнат мост между външна-
та наука и вярата. Предпоставките за тази тенденция бяха заложени в развитието 
още в далечното минало. Още в най-древни времена съществуваше кръг от луцифе-
рично инспирирани хора, наричащи себе си – ако преведем това на съвременен език 
– “представители на материалното”. Те си поставяха целта коренно да унищожат 
възникващата наука и да не пуснат човечеството да стигне до свободата. Те правеха 
разлика между човешкото и божественото знание, което в тяхното време беше непра-
вомерно. Широките маси от хора, израстващи от божественото знание, отново бяха 



 
Глава 18. За окултните течения на съвременността, противодействащи на духовното развитие на човечеството 

__________________________________________________________________________________________________ 
 
 

  
219

                                                                                  
потопявани от тях в мечтателност. И това се отрази, както на изработването на 
човешката наука, така и на изработването на говора. Този кръг от хора казваше на 
другите хора: Следвайте ни. Вие ще постигнете материалното с помощта на силите, с 
които ние ще ви въоръжим с помощта на божественото знание; тогава вие много 
бързо ще завоювате Земята. 
И както в онези далечни времена искаха да дадат на хората премного знания за 
свръхсетивното, така техните последователи сега искат да дадат колкото може по-
малко знания за него. Онези искаха да дадат неправомерно свръхсетивното знание, 
тези искат да оставят на хората само сетивното знание. 
И както в древните времена не искаха да допускат човека до неговата пълна Земна 
задача постепенно да се вживява в материалното, така сега привържениците на 
разделянето на вярата и знанието искат да го задържат, да го спрат в границите на 
Земната задача и да не позволят да се развива по-далече от Земята. Онези, които 
сега съдействат на материализма, наричат себе си “спиритуалисти”, духовенство. 
Източниците на материализма днес не са Бюхнер, Молешот, Фогт, а Рим (Римока-
толическата църква. Бел. пр.) и всичко, което има някаква работа с този център 
на материализма... Онова, което в Рим искат от свръхсетивното за хората, е всемир-
ноисторическата лъжа на новото време, и това трябва да бъде много ясно видяно. 
Протестантите и евангелистите в това отношение вървят с Рим по един и същ път» 
(GA197, 21.ІХ.1920). 
 „Първите отци на Църквата все още съзнаваха нещичко от езотеричните учения 
на древността и от езотеричното Християнство, но те виждаха, от друга страна, и 
натиска на римокатолицизма. По-мощно, отколкото за това подозира историята, беше 
сблъскването на първия християнски Импулс с антидуховния римски католицизъм. 
Римокатолицизмът по определен начин разпростря покривало на повърхностност 
върху най-дълбоките тайни на Християнството” (GA211, 24.ІV.1922). 
 В ХІ в. папството въвежда т.нар. ”целибат” – забрана на свещени-
ците да създават семейство. Вследствие на това отслабнаха кръвните 
връзки на духовенството и тяхната зависимост от централната цър-
ковна власт ставаше по-силна. Господството на Църквата ставаше 
тяхна главна цел, господство над народните маси (виж GA51, лекц. 
10). 
 Имаше голяма разлика между ставащия все по-светски клир и 
онези, които живееха в манастирите. Първите ги занимаваше само 
властта и владението. Епископът често беше също толкова необразо-
ван, колкото и съсловието на рицарите и селяните. А в манастирите 
постепенно се развиваше духовният, културният живот. „Немската 
мистика можа да възникне само по този начин – в рязка опозиция спрямо мировия 
клир”. Екхарт, Таулер, Сузо бяха обявени от Рим за еретици (виж 
GA51, лекц. 11). 
 Както в Ордена на доминиканците, така и у тамплиерите господс-
тваше антиримският принцип, опозицията спрямо Рим. Борбата със 
световните претенции на Рим стана причина за антицърковния култ 
на тамплиерите. Доминиканците се съпротивляваха на Рим във възг-
леда за догмата за непорочното зачатие. За папството една от целите 
на кръстоносните походи се състоеше в това, да се създаде определе-
но “оттичане на еретиците”, започнали нещичко да разбират от поли-
тиката на папата. Първият истински кръстоносен поход почти изцяло 
се състоеше от еретици. Начело на похода стоеше Готфрид фон Бу-
лион. В духа на неговите намерения по-късно възникна партията на 
гибелините. На нея й противостоеше (на страната на папата) партията 
на гвелфите (виж GA51, лекц. 12). 
 «Универсалната Църква с нейната борба с древното ясновидство влиза от ІХ–Х в. 
в конфигурацията на Европа... Това беше едната страна. Но независимо от това 
древният ясновидски елемент се развиваше по-нататък, и вие виждате как навсякъде, 
където светската и църковната власт сключват компромис, там повеждат разговор за 
това, че князете и папите трябва да се борят с ереста. Спомнете си във връзка с това 
за валдензерите, катарите и др.под.; навсякъде съществуват такива еретични еле-
менти. Но те имаха и своето продължение, своето развитие... И забележително е, че 
от средата на еретиците постепенно излязоха хора, които от себе си разглеждаха 
Християнството и можаха да разпознаят, че изхождащото от Рим е нещо друго, но 
не и Християнство. Това беше нов елемент на борбата, особено изострил се във 
войната на френския крал в съюз с папата против тулузките графове, под чиято 
защита се намираха южнофренските еретици. И нещо подобно може да се намери 
във всички други области... Именно тези еретици бяха всъщност християните, с които 
активно се бореха, и които често се държаха мирно, основаваха всякакви общини и се 
разпространяваха тайно. 
Това, което стана изцяло политическо, се оказа пред необходимостта изкуствено да 
възбужда ентусиазъм. И кръстоносните походи така се и разглеждаха от страна на 
папството... Но се намериха и такива хора, които произлязоха именно от еретиците, 
явяващи се преки продължители на развитието на ереста. 
Особено характерен представител на еретиците, които съзерцаваха Християнството, 
беше Готфрид фон Булион... В историята се разказва, че уж Готфрид Булионски 
тръгнал с другарите си в Мала Азия, за да продължи онова, което искали Петер 
Аменски и Валтер фон Хабенихътс, призоваващи към кръстоносни походи. Но за това 
и дума не може да става. Готфрид Булионски и неговите приятели бяха от редиците 

                                                                                  
на еретиците, но по разбираеми причини разбира се не показваха това... Те имаха 
християнска цел: Те искаха с помощта на кръстоносните походи да основат в Йеруса-
лим нов център, противопоставяйки го на Рим, да поставят действителното Християн-
ство на мястото на римското. Кръстоносните походи за онези, които бяха в известна 
степен посветени в техните тайни, бяха насочени против Рим. И таен призив на 
участниците в кръстоносните походи беше: Йерусалим – против Рим. –Външната 
история малко засяга това, но така беше в действителност... –Обаче този опит не 
успя. Папството беше прекалено могъщо. Но онова, което все пак възникна, беше 
разширение на кръгозора. 
Прочетете в изповедите на Августин, защо той избяга от манихейството: именно 
поради онова, което се съдържаше в учението, в светогледа на манихеите. 

{«Христос трябваше да се погрижи и за по-късните времена, респективно за 
идването на онази индивидуалност, която да предложи на човечеството онова, за 
което те, хората, бяха вече узрели. Ето защо Христос трябваше да пробуди, да 
„възкреси” още една индивидуалност. Вярна представа за това събитие ни дава 
евангелистът Лука. Когато казва, че иска да опише това, което на времето ясно-
видците – достигнали до имагинативно и инспиративно познание – можеха да 
споделят за Събитието в Палестина, той загатва същевременно и това, което ще 
се оформи като учение от един друг; обаче това ще стане едва в бъдеще. И за да 
ни опише този тайнствен процес, евангелистът Лука вмъква още едно възкресе-
ние (виж Ев. Лука 7: 11-17). „Възкресението на младежа от Наин” съдържа тайна-
та на напредващото Християнство. За разлика от изцелението на дъщерята на 
Яир, което се опитах поне отчасти да обясня пред вас завчера, сега нещата са 
толкова дълбоки, че Христос Исус взе със себе си само няколко души, които мо-
жаха да наблюдават процеса на изцелението, макар и да им беше поръчано да не 
говорят за него; сега виждаме, че се говори за едно друго възкресение, станало 
малко преди разказа за Яировата дъщеря. Едното представляваше процес на из-
целение и предполагаше, че този, който го предприема, има точен поглед върху 
процесите, разиграващи се във физическото тяло. Другото беше едно възкресе-
ние, едно Посвещение. Онази индивидуалност, която се намираше в тялото на 
момчето от Наин, трябваше да мине през едно твърде особено Посвещение. 
Ние добре знаем, че има различни видове Посвещение. Едно от тях се състои в 
това, че кандидатът за Посвещение – непосредствено след самото Посвещение – 
започва да различава процесите и закономерностите в Духовните светове. Друг 
вид Посвещение настъпва тогава, когато в съответната душа бъде вложен само 
първоначалният зародиш, така че тя трябва да изчака следващата инкарнация; и 
чак тогава този зародиш израства, превръщайки индивида в истински Посветен. 
Точно такъв вид Посвещение беше извършено с младежа от Наин. Заедно със 
Събитието от Палестина настъпи и едно истинско преобразяване на неговата ду-
ша; но тогава тя все още нямаше съзнанието, че се е издигнала във висшите све-
тове. Вложените в нея сили се проявиха едва в следващата инкарнация... Тази 
индивидуалност, която беше възкресена от Христос Исус в лицето на младежа от 
Наин, по-късно се прероди като един изтъкнат мисионер, обновил цялото Христи-
янство с помощта на онези сили, които бяха вложени в него още през миналата 
му инкарнация. Да, Христос се погрижи за това, че през следващите епохи можа 
да се появи една личност, която да тласне Християнството още по-напред в него-
вото развитие. И тази личност, тази индивидуалност, която беше възкресена в 
младежа от Наин, е призвана да свърже Християнството все повече и повече с 
учението за реинкарнацията и Кармата, с учението, което – докато Христос ходе-
ше по Земята – все още не можеше да бъде оповестено, защото тогава то тряб-
ваше да бъде вложено в човешките души само под формата на една чувствена 
нагласа [макар в известна степен евангелистите все пак да обръща-
ха вниманието върху реинкарнацията и Кармата: Ев. Матей 11: 11-
14, 17:12-13, 5: 38-48, 22: 36-40; Ев. Йоан 9: 1-3; Ев. Лука 6: 44;, 
„каквото посее човек, това ще и да пожъне” (Послан. Галатян. 6: 
7), и мн.др. Бел. пр.]» (GA114, 26.ІХ.1909). 
 „Младежът от Наин в следващата си инкарнация е бил Манес...” (GA264, стр. 
239). 
 „...по-могъща, стояща по-високо, отколкото Скитианос, отколкото Заратустра, 
отколкото Буда... е индивидуалността Манес (Manes), която онези, които виждат в 
манихейството повече от онова, което обикновено е известно”, наричат висш 
Пратеник на Христос (виж GA113, 31.VІІІ.1909). 
 „Велик пророк, потресаващ религиозен учител става юношата от Наин!... Ма-
нес, Мани (216-277) е основателят на манихейството... След това той се ражда 
като Парсифал, синът на Херцелоида” (GA264, стр. 227-239). 

„Още по-важно духовно течение, отколкото розенкройцерството, е манихейст-
вото... основано от индивидуалността, наричала себе си Мани и живяла в третото 
столетие сл.Хр.” (GA93, 11.ХІ.1904). 
 В записите на д-р Рудолф Щайнер от 1907 г. е отбелязано, че в 
Розенкройцерството „като най-висша степен” се е считало Посвещени-
ето на Манес, състоящо се „в действителното познание на функцията на 
злото”» (виж GA93, стр. 318). 
 „Учението на манихеите не изработваше абстрактни понятия... откъсващи ми-
сълта от останалата действителност... В учението на манихеите участваше прин-
ципът да не се изработват никакви логически понятия, а само – съответстващите 
на действителността... които са достатъчно силни за обхващане на външната 
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природа, за да играят роля в тази външна природа” (GA175, 19.ІV.1917). 
 Основното в манихейството е победата над злото чрез доброто. 
„Ние виждаме учението на манихеите, разпространяващо се от изток на запад... 
Дълбоко в душата на манихеите се корени въпросът: как да се съедини злото, 
господстващо в човешкия живот, с действията на добрия Бог? Дълбоко, много 
дълбоко гледа манихейството в загадката на злото” (GA156, 26.ХІІ.1914). 
 „Тайната на манихеите се състоеше в това, че те знаеха: в бъдеще човечест-
вото ще се раздели на две, на зли и добри. В Петия Рунд (виж схемата „Сте-
пени на развитие на човека” в б.п.ч. 663. Бел. пр.) няма да има мине-
рално царство, но затова пък ще има царство на злите. Манихеите съзнаваха то-
ва. И те си поставяха задачата още сега да възпитават хора, които по-късно ще 
станат възпитатели на злата част на човечеството” (GA93а, 8.Х.1905). 
 „Мани иска да създаде течение на Духа, отиващо по-далеч от розенкройцерс-
твото. Това течение на Мани се устремява към Шестата коренна раса, която се 
подготвя от основаването на Християнството. Именно в Шестата коренна раса 
Християнството за пръв път ще дойде до своето изразяване в целия си облик. За 
пръв път то едва тогава действително ще бъде тук... Това чисто зло трябва да 
бъде изхвърлено от потока на мировото развитие като шлака. То ще бъде изтлас-
кано в Осмата сфера” (GA93, 11.ХІ.1904). 
 “В текущото (ХХ. Бел. пр.) столетие Манес (Мани) няма да се въплъти; той 
възнамерява да направи това в следващото столетие при условие, че си намери 
подходящо физическо тяло. Обикновената система на възпитание не дава на Ма-
ни никаква възможност за развитие; тук може да помогне само валдорфското въз-
питание (виж GA293–GA311. Бел. пр.). Ако се създадат всички необходими 
предпоставки, той би могъл да се представи като Учител на човечеството и да по-
еме ръководството в областта на изкуството и религията. Той ще действа в сили-
те на Мистериите на Граала и ще придвижва хората напред към самостоятелен 
избор между доброто и злото” (GA264, стр 239-240). 
 «След като вече многократно споменах, че нашите седем културни епохи 
(виж схемата „Степени на развитие на човека” в б.п.ч. 663, а също 
б.п.ч. 1051. Бел. пр.) ще завършат с войната на всички против всички, необ-
ходимо е да си представим тази война по съвършено друг начин, понеже тя по 
нищо не прилича на другите войни. Нека да се замислим: кои са основанията, кои 
са същинските причини за тази война. Всички те се свеждат до себелюбието и 
егоизма, до тяхното неоспоримо надмощие в душевния живот на човека. В хода 
на нашите антропософски лекции ние се убедихме какъв двуостър меч представ-
лява всъщност човешкият Аз. Който не проумее, че Азът всъщност е един двуос-
тър меч, едва ли ще разбере целия смисъл на общочовешката и мировата ево-
люция. От една страна Азът е причината за известно „втвърдяване” на хората: 
всичко, с което разполагат като външни и вътрешни средства, те поставят в служ-
ба на своя Аз; всички свои желания те насочват към задоволяването на Аза. Че 
този Аз се стреми да превърне част от общата Земя в своя лична собственост; че 
в своята област този Аз се стреми да прогони всички други Азове, да воюва с тях 
и да ги победи – това е само едната страна на Аза. Обаче от друга страна не бива 
да забравяме, че тъкмо Азът е този, който осигурява вътрешна свобода на чове-
ка, неговата самостоятелност, изобщо всичко, което го извисява над останалите 
същества. В този Аз се корени истинското достойнство на човека и неговата бо-
жествена същност. 
Това понятие за Аза създава доста трудности за мнозина. За нас е ясно: човеш-
кият Аз се е развил от една групова душевност, от един, така да се каже, всеобх-
ватен Аз. Би било неправилно, ако човекът отново би изпитал желание да се по-
топи със своя Аз в някакво всеобщо съзнание. Всеки стремеж на човека да се ос-
вободи от своя Аз или да се потопи с него в някакво всеобщо съзнание, е признак 
на слабост. Само онзи човек разбира Аза, който знае, че след като е извоюван в 
хода на космичната еволюция, Азът е вече неунищожим, и преди всичко – ако е 
наясно с мисията на света – той трябва да се устреми с всички сили към това, да 
прави Аза все по-съвършен, все по-божествен. Истинският антропософски све-
тоглед вижда като крайна цел най-вече общността от самостоятелните индивиду-
ални и свободни Азове. Тъкмо тази е мисията на Земята, която може да бъде пос-
тигната чрез Любовта: Азът да се научи най-после да застава свободно срещу 
другия Аз. Никоя любов не е съвършена, ако произтича от принуда, от каквато и 
да е форма на насилствена свързаност. Любовта на Аза е съвършено свободен 
акт само тогава, когато той е до такава степен самостоятелен и свободен, че мо-
же и да не обича! Ето в какво се изразява божественият миров план: да направи 
Аза толкова самостоятелен, толкова независим, че той – в пълна свобода – да 
поднесе своята любов на самия Бог. Да бъде принуждаван в обичта си, дори и в 
най-нищожна степен, би означавало да бъде лишен от своята свобода. 
И така, Азът ще се превърне в залог за най-висшата цел на човека. Но в същото 
време, ако не намери Любовта и започне да се втвърдява в себе си, той става из-
кусителят, който тласка човека в бездната. И тогава той се превръща в онази си-
ла, която разединява хората и ги хвърля във войната на всички против всички, не 
само във война на народи срещу народи – понеже тогава понятието „народ” ще 
изгуби днешното си значение – а във война между отделните индивиди, и то в 
най-различните области на живота, ще ги тласне към война на едни съсловия 
срещу други, на касти срещу касти, на родове срещу родове. Следователно, във 
всички области на живота, Азът ще стане ябълката на раздора и нека да сме на-

                                                                                  
ясно: от една страна Азът може да издигне човека към най-висшите сфери на жи-
вота, а от друга – да го тласне надолу към най-низшите. Ето защо той е един нож 
с две остриета. И онзи, който донесе и утвърди Азовото съзнание в човека, Хрис-
тос Исус, ще бъде символично представен в Апокалипсиса, както вече видяхме, с 
двуостър меч в устата. 
Ние посочихме, че издигането на човека до свободното понятие за Аза е едно 
висше постижение, което може да бъде осъществено именно чрез Християнство-
то. Христос Исус даде на човека този Аз в неговия пълен обхват. Ето защо Азът 
може да бъде представен с помощта на двуострия меч, който вие виждате на 
един от нашите печати. И когато този двуостър меч излиза от устата на Сина Чо-
вечески, това е също напълно разбираемо: човекът или се научава да изговаря 
„Аз” с пълно съзнание, за да се издигне във висшите сфери, или потъва в про-
пастта. Двуострият меч е един от най-важните символи, които срещаме в Апока-
липсиса. 
Сега, когато вече сме наясно за подробностите, изнесени в края на последната 
лекция, а именно, че нашата сегашна култура ще бъде последвана от онази, коя-
то в посланията на Апокалипсиса е представена в лицето на града Филаделфия, 
следва да отбележим преди всичко, че от тази Шеста културна епоха ще бъдат 
избрани онези човешки души, които ще живеят после в следващата епоха. И там, 
след войната на всички против всички – както често ставаше дума досега – в ли-
цата и физиономиите на хората ще се разиграва като на длан всичко онова, което 
се подготвя в човешките души днес, в нашата съвременна епоха. Така наречена-
та Седма културна епоха няма да е от решаващо значение. Да повторим: ние жи-
веем в Петата културна епоха; тя ще бъде последвана от Шестата, и точно от нея 
ще произлязат определен брой хора с пълно разбиране за Духовния свят, про-
никнати от онова разбиране за братската Любов, която е плод именно на духовно-
то познание. Най-зрелият плод на нашата съвременна култура ще се прояви там, 
в Шестата епоха. А това, което ще последва, ще бъде нещо „хладно”, нито топло, 
нито студено. Следователно това, което идва като Седма културна епоха, ще бъ-
де като презрял плод в цялата общочовешка култура, ще надживее войната на 
всички против всички, но без да съдържа в себе си какъвто и да е еволюционен 
принцип.  
Така изглеждаха нещата и по времето, когато възникна нашата Следатлантска 
епоха. Нека да хвърлим поглед към времето преди Атлантската катастрофа. Вече 
казахме: През последната третина от Атлантската епоха, когато хората обитаваха 
континента, покрит днес от водите на Атлантическия океан, в близост до днешна 
Ирландия се формира една малка група, която – след като беше стигнала до най-
високата културна степен на Атлантида – потегли на Изток, откъдето по-късно 
произлязоха всички останали култури. Нека да си представим още веднъж това 
малко парче земя, което днес Атлантическият океан залива на запад от Ирлан-
дия; да си представим племената и народите, които поеха на Изток и постепенно 
се заселиха в Европа. Основната част от европейското население е дошла оттам. 
Обаче най-напредналите атлантци продължиха още по на Изток и се установиха в 
Централна Азия, за да дадат по-късно източниците на всички следващи цивили-
зации. Следователно, вие виждате, че нашата съвременна култура води началото 
си от представители на атлантското човечество. 
Но и самата Атлантска епоха имаше седем последователни степени, също както 
нашата Следатлантска цивилизация включва добре познатите седем културни 
епохи: Древноиндийската, Древноперсийската, Асирийско-Вавилонско-
Египетската, Гръко-Римската, нашата Пета културна епоха и двете предстоящи 
културни епохи. Именно през Петата степен от атлантското развитие започна и 
споменатото преселение на най-напредналите атлантци, положили основите на 
нашата култура. Изобщо, когато говорим за Атлантида, налага се да говорим и за 
раси; в случая става дума за петата раса, следват шестата и седмата. Те бяха, 
така да се каже, хладните раси. Те също надживяха Атлантския потоп, обаче им 
липсваха свежите растежни сили. Към петата раса те се отнасяха приблизително 
така, както втвърдената кора на дървото се отнася към сочното стъбло. Така две-
те раси, които наследиха първоначалната, основна или родова раса, се оказаха 
неспособни за по-нататъшно развитие; те бяха, така да се каже, прекалено зрели. 
Днес тези древни, прекалено зрели раси имат своя остатък в лицето на китайс-
кия народ. Същественото за него е, че той не се присъедини към това, което се 
появи в петата, родовата раса. Тогава, в края на Атлантската епоха, етерното тя-
ло постепенно се прибра в очертанията на физическото, и човекът получи първия 
импулс да назове себе си с името „Аз”. Китайците пропуснаха този момент. Впос-
ледствие те изградиха една забележителна култура, която обаче остана неспо-
собна за по-нататъшно развитие. Петата атлантска раса разпрати навсякъде 
представители на своята култура, които създадоха нови, непрекъснато развиващи 
се култури на отделните народи. Това развитие, започнало от Древноиндийската 
култура, продължава и днес. Шестата и седма атлантски раси изпаднаха в застой 
и, както казах, китайската култура е един техен остатък. Тя не можа да надхвърли 
себе си. Чудното наследство на древна Атлантида напомни за себе си в рамките 
на древната китайска култура, но за повече от това не му достигнаха сили. И все 
пак нещата си взаимодействат. Достатъчно е да си припомните древната китайска 
литература: тя беше повлияна отвсякъде, обаче нейният основен тон идва от Ат-
лантида. Тази самоизолация, това самоцелно откривателство и неспособността 
за надхвърляне на определено равнище – всичко то носи характера на Атлантс-
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ката култура. 
Както в миналото петата атлантска раса породи способността за развитие, а шес-
тата и седмата навлязоха в упадък, така ще стане и с нашата епоха. Сега всички 
ние живеем с копнежа за Шестата култура, за онова, което ще възникне като ду-
ховно бракосъчетание между Запада и Изтока. Тогава Шестата културна степен 
ще се превърне в основата на всичко онова, което след войната на всички против 
всички ще възникне като нови култури, също както и след Атлантската епоха въз-
никнаха нашите култури. Напротив, Седмата културна степен ще бъде представе-
на в лицето на „хладните”. Тя ще премине в новата голяма епоха, но така, както 
шестата и седмата атлантски раси преминаха в нашата: като втвърдени, като 
вкаменели. След войната на всички против всички, човечеството ще се раздели 
на две направления: от една страна Филаделфия, носеща принципа на напредъ-
ка, вътрешната свобода и братската любов, една малка група, съставена от всич-
ки племена и народи, а от друга страна голямата маса от онези, които са станали 
хладни: направлението на Лаодицея. След войната на всички против всички не-
щата ще се сведат до следното: с усилията на добрата раса, злото течение да 
бъде тласнато към доброто. Тази ще бъде главната задача след войната на всич-
ки против всички: да бъде спасено онова, което може да се спаси от хората, които 
след войната на всички против всички ще имат единствения стремеж да воюват 
помежду си и ще позволят на Аза да потъне в най-груб егоизъм. За тези неща в 
окултните среди винаги се полагат предварителни грижи. 
Не смятайте факта, че човечеството ще бъде разделено на две части, като нещо, 
което би дало повод за съмнение в плана на сътворението; това, че хората ще 
бъдат разделени на стоящи отляво и дясно, съвсем не е израз на жестокост; нап-
ротив, тук ние се докосваме до една от най-висшите мъдрости в плана на сътво-
рението. Не забравяйте, че тъкмо чрез разделянето на злото от доброто, силите 
на доброто ще се съхранят в най-пълен размер. Това далеч няма да бъде една 
възпитателна задача; в случая ще се намесят направо окултни сили, защото през 
следващата голяма епоха хората ще са в състояние да си служат с тях. Добрите 
ще имат задачата да въздействуват върху своите събратя от злата раса. А в 
окултните среди на човечеството всичко това трябва да бъде внимателно подгот-
вено. Разбира се, днес хората не признават подобни неща. Световното окултно 
направление, което има грижата за това, се обръща към своите ученици прибли-
зително със следните думи: Хората само говорят за добро и зло, обаче те изобщо 
не знаят, че в мировия план е необходимо злото да стигне своята връхна точка, 
за да могат онези, които трябва да го победят, да вложат в побеждаването на 
злото такива сили, с чиято помощ да възникне още по-голямо добро. 
Да, избраните хора трябва да бъдат подготвени за войната на всички против 
всички и да преминат в следващата епоха, когато срещу тях ще застанат хора, 
носещи на лицата си знака на злото; те трябва да бъдат подготвени така, че да 
влеят максимално количество добри сили в човечеството. Ще бъде още възмож-
но и това, че все още меките до известна степен тела след войната на всички 
против всички да бъдат преобразени чрез обърнатите към доброто души, чрез 
душите, които в тази последна епоха ще успеят да се обърнат към доброто. А то-
ва не е никак малко. Доброто не би се издигнало до тази висота, ако не би набра-
ло сили в преодоляването на злото. Любовта също не би станала толкова могъ-
ща, ако не трябваше да смекчава грозните лица на злите хора. Всичко това ще 
бъде предварително подготвено и окултните ученици ще знаят: „Да, ние не трябва 
да смятаме, че злото не е заложено в плана на сътворението. То е там, само за 
да послужи за израстването на доброто”. 
Онези, чиито души се подготвят за изпълнението на тази огромна възпитателна 
задача с помощта на подобни учения, принадлежат на духовното направление, 
което наричаме манихейство. Обикновено хората разбират манихейството крайно 
погрешно. Там, където имате възможност да чуете или прочетете нещо за него, 
вие се натъквате само на празни фрази. Говори се, например, че манихеите вяр-
вали в двата принципа, залегнали още в сътворението на света: Доброто и Злото. 
Това не е така; смисълът на манихейството трябва да се търси в казаното току-
що от мен. Под името манихейство следва да се разбира едно учение, основава-
що се на горните принципи, неговото практическо прилагане в бъдещето, както и 
самите му последователи, които се подготвят за изпълнението на една такава за-
дача през своите следващи прераждания. Манес е онази индивидуалност, която 
непрекъснато се преражда на Земята като насочващ Дух на онези, които са приз-
вани да превръщат злото в добро. Говорим ли за великите последователи на чо-
вечеството, нека да споменем и тази индивидуалност с нейната трудна задача. 
Макар и днес този принцип на Манес да е на заден план поради неразбирането на 
Духовния свят, неговата величествена природа ще привлича толкова повече пос-
ледователи, колкото по-добре вникваме в Духовния свят. 
И така, вие виждате как съвременното човечество ще навлезе в епохата след 
войната на всички против всички, също както основната атлантска раса навлезе в 
нашата епоха и основа нашата култура. След войната на всички против всички, 
човечеството отново ще мине през седем последователни епохи. И ние вече ви-
дяхме как онова, което се казва в Апокалипсиса относно отварянето на седемте 
печата, вече загатва характера на седемте културни степени след войната на 
всички против всички. После, когато тази култура – която съвременният човек мо-
же да види в астралния свят, само доколкото е Посветен – привърши, в Земното 
развитие ще настъпи един нов период със съответните нови форми. И този нов 

                                                                                  
период, идващ след току-що описания, е представен в Апокалипсиса на Йоан чрез 
звуците на седемте тръби. Също както културната степен след войната на всички 
против всички е представена чрез седемте печата – понеже днес ясновидецът 
може да я види само от астралния свят – така и следващата културна степен е 
представена чрез звуците на тръбите: понеже човек може да я възприеме единст-
вено в същинския Духовен свят, където звучи хармонията на сферите. Както в ас-
тралния план човек възприема света в образи, в символи, така и в света на Дева-
кана той възприема нещата с помощта на инспириращата музика на сферите; в 
Девакана се намира, така да се каже, онова, което ще се разкрие след войната на 
всички против всички» (GA104, 25.VІ.1908)}. 

От това изпитваха страх, от него се отдръпваха. В Азия... съществуваше древно 
персийско учение, изживяващо голям разцвет. Кръстоносците значително разшириха 
своя кръгозор, те можаха да усвоят онова, което всъщност беше затрупано, затворе-
но, забулено; на тях им станаха достъпни много тайни, които те грижливо съхраниха. 
Вследствие на това, ако те и не бяха достатъчно силни, за да осъществят “Йерусалим 
против Рим”, то те можаха да действат по-нататък тайно. Затова възникнаха ордени, 
всякакви съюзи, съхраняващи определени християнски неща под друго покривало, 
тъй като Църквата беше прекалено силна, а те бяха враждебни на Църквата» (GA180, 
17.І.1918). 

“Откриването на Америка: външно възприемане на вътрешността на Запада. Кръс-
тоносните походи: външно възприемане на вътрешността на Изтока” (D41, стр. 6). 

{«Едно добре запазено място за духовен живот, едно изключително добре запазе-
но място през първите Християнски векове срещу всички възможни илюзии беше 
Ирландия, Ирландският остров. Той наистина беше запазен от всички възможни 
илюзии повече, отколкото всяка друга област на Земята. Това е също и причината, 
че толкова много разпространители на Християнството в първите столетия про-
излязоха от Ирландия. Тези разпространители на Християнството обаче трябваше 
да работят сред едно наивно човечество, защото европейското човечество, сред 
което те работеха, беше през онези времена наивно. Те трябваше да приемат това 
човечество с неговата наивност и да имат това предвид, но що се отнасяше до тях, 
те трябваше да знаят и да разбират великите импулси на човечеството. 

През четвъртото и петото столетие в Централна Европа специално работеха 
предимно ирландските Посветени. Те започнаха там, а тяхната дейност се 
състоеше в подготвяне на онова, което трябваше да стане в бъдеще. До известна 
степен те бяха под влиянието на онова посветителско знание, което трябваше да 
дойде в началото на ХV в., когато започна (1413 г., както знаете) Петата 
следатлантска епоха. Те бяха под това влияние. Те съзнаваха също, че трябва да 
подготвят една напълно нова епоха, че това наивно човечество трябва да бъде 
запазено за този нов период. Какво се извърши по онова време, за да се опази 
това наивно човечество, да се издигне, така да се каже, една ограда около него, за 
да бъде то предпазено от навлизането на известни злотворни влияния? Какво 
беше направено? Еволюцията беше насочвана първо от добре инструктирани и от 
честни групи по такъв начин, че постепенно всички океански пътувания бяха 
преустановени, пътувания, които в миналите времена бяха правени от северните 
страни към Америка. Така беше подредено, че докато в минали времена с 
определени цели (ще кажа повече за това друг път) преминаваха лодки от 
Норвегия към Америка, това знание за Америка беше напълно забравено от 
европейското население, така че връзката с Америка беше постепенно напълно 
прекъсната. В ХV столетие европейското човечество вече нищо не знаеше за 
Америка. 
Развитието на това специално се направляваше от Рим, защото европейското 
човечество трябваше да бъде запазено от американските влияния; така че поради 
определени причини връзката с Америка беше постепенно загубена. Особено 
включени в този процес на запазване на европейското човечество от американски 
влияния бяха точно тези монаси от Ирландия, които като ирландски Посветени 
бяха разпространили Християнството по европейския континент. 
В древни времена съвсем определени влияния идваха от Америка; през времето 
обаче когато започна Петата следатлантска епоха, нещата така се подредиха, че 
европейското човечество да не бъде повлиявано от Америка, то не знаеше нищо 
за нея, живееше с вярата, че Америка не съществува. Едва след като започна Пе-
тата следатлантска културна епоха Америка беше отново открита, нещо, което е 
известен факт. Една от истините, с които навярно сте запознати, е че онова, което 
се учи в училищата като история, в много отношения е една “удобна басня”. Това, 
че Америка е била открита за първи път през 1492 г., е една такава удобна басня, 
детска приказка, измислица. Тогава Америка беше само преоткрита. Просто за 
един период връзките бяха хитро скривани, това е, което беше станало. 
Също така, обаче, е важно да се знае каква беше причината, да се знае истинската 
история. Истинската история е, че Европа за известно време беше обградена и 
беше внимателно опазвана от някои влияния, които не трябваше да идват в Евро-
па» (GA178, 18.ХІ.1917). 
  «За Америка знаеха, че това е област, където особено нарастват 
магнетичните сили, довеждащи човека във връзка с двойника... 

[“Малко преди нашето раждане ни пронизва едно същество, което от гледна 
точка на нашата терминология можем да наречем “ариманично духовно 
същество”. То пребивава в нас така, както и нашата душа. Това същество 
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притежава живот именно защото използва човека, за да попадне в сферата, 
към която то се стреми. Това същество има изключително висока 
интелигентност и много силно развита воля, но то е лишено от чувства, 
лишено е от всичко онова, което наричаме човешка душа или характер, нрав, 
чувство. 
И така шестваме ние през нашия живот, притежавайки душа и този двойник, 
който е много, много по-умен от нас, но неговата интелектуалност е мефисто-
фелска, а към нея е добавена още и ариманична воля, много силна воля, та-
кава воля, която стои много по-близо до природните сили, отколкото нашата 
човешка воля, регулирана от душата. 
През ХІХ в. естествознанието откри, че нервната система на човека е 
пронизана от електрични сили. И това е вярно. Но ако естествоизпитателите 
мислят, че принадлежащата ни нервна сила, служеща за основа на живота на 
нашите представи, има някакво отношение към електричните потоци, течащи 
през нашите нерви, то те не са прави. Защото електричните потоци 
(например в енцефалограмата. Бел. пр.) са сили, излизащи от това 
същество и не принадлежат на нашето същество; ние носим в себе си 
електричните потоци, но те са от чисто ариманична природа... 
Тези същества искат да завоюват Земята и са им нужни тела; собствени тела 
те нямат и доколкото им е нужно това, използват човешките тела, тъй като 
човешките души не могат изцяло да ги напълнят... 
Само едно нещо те абсолютно не понасят в човешкия живот, а именно – 
смъртта. Затова те са принудени да напускат човешките тела, които обитават, 
преди тези тела да ги постигне смъртта. Но тяхната цел си остава да се 
задържат в човешките тела и след смъртта. 
Ако не беше станала Мистерията на Голгота, ако Христос не беше минал през 
Мистерията на Голгота, отдавна вече тези същества да са завоювали на Зе-
мята възможността да остават в човека и след като, според Кармата, му е 
определено да умре... Тогава те щяха да господстват над човешкото 
развитие. 
Двойникът... е повече или по-малко инициатор на всички физически 
заболявания, които спонтанно възникват отвътре, а не чрез външни 
увреждания... Тези болести идват не от човешката душа, а от това същество. 
А неговият брат... неговият луциферичен брат, е инициатор на всички 
неврастении, неврастенични болести, на всички онези болести, които съвсем 
не са болести, които само, както казваме, са истерични (истерия: прояви 
на различни разстройства на психиката, двигателната сфера, 
чувствителността, на болезнена раздразнителност и често с 
припадъци. Бел. пр.) болести. 
Сред двойниците има същества, на които особено им харесва източното 
полукълбо, Европа, Азия, Африка; те избират хората, които се раждат там, за 
да се възползват от техните тела. Други избират тела в западното полукълбо, 
в Америка. И онова, на което ние като слабо отражение имаме географията, 
за тези същества е жив принцип на техните собствени изживявания. Във 
връзка с това възниква географската медицина” (GA178, 16.ХІ.1917). 
„Двойникът би могъл да влезе в световете, където влиза човекът след 
смъртта, ако би могъл да преодолее страха и да не напуска човека в момента 
на смъртта” (GA178, 18.ХІ.1917)]. 

В миналите столетия (ІХ-ХІІ в.) норвежките кораби плаваха до Америка – 
естествено те тогава я назоваваха другояче – за да изучават там болестите, 
възникващи под действието на Земния магнетизъм. И тайнственият произход на 
старата европейска медицина трябва да се търси тук... Но постепенно – 
съществена роля за това играха едиктите на Римокатолическата църква – връзката 
с Америка беше изгубена, нея я забравиха, и чак с настъпването на Петата 
следатлантска епоха тя беше отново открита... И действащите в това сили успяха 
да направят така, че бяха изгубени следите на предишните отношения на Европа с 
Америка. А там, където тези споменавания се съхраниха, не можеха да ги 
разберат... Разбира се, това бяха само отделни посещения, когато се изучаваше 
как действа човешкият двойник в друга раса, където той играе специална роля. До 
началото на Петата следатлантска епоха Европа трябваше да бъде опазена от 
влиянието на западния свят... 
Това бяха ирландските монаси, които посредством изработеното у тях чисто 
християнско-езотерично учение оказваха влияние върху Рим в такава насока, че 
Европа е необходимо да бъде затворена, отделена от западното полукълбо. 
Защото в онези столетия преди Петата следатлантска епоха това движение 
искаше да се разширява от Ирландия в Европа, да разпространява в Европа 
Християнството в онези столетия преди настъпването на Петата следатлантска 
културна епоха по такъв начин, че да не възникват никакви препятствия от това, 
което изхожда изпод Земята, от другото полукълбо... 
Колумб и неговият ученик Галус се намираха в това мисионерско движение, което 
съзнаваше, че е необходимо Европа да бъде оградена с духовна ограда, за да 
може в нея да израсте нежното растение на Християнството» (GA178, 16.ХІ.1917). 
  „В историята се разказва за културните пътешествия от Азия в Европа през 
Гърция и т.н. Но още в древността са се извършвали и други пътешествия: от Азия 
през Тихия океан в Америка. Откривайки Америка, европейците намерили там 
ограниченост, оскъдица на външни форми на живот и висок спиритуален живот. 

                                                                                  
Индианците постоянно говорили за Великия Дух, който пронизва целия свят. 
Знанието за него те съхранили благодарение на тяхното безспорно 
външнофизическо вкостеняване, поради което те съхранили спомена, знанието за 
Великия Дух, който дошъл при тях от Изток, но през Тихия океан. Пред тази вест за 
Великия Дух европейците изпитвали безпомощен страх. Нали този страх още в 869 
г. на Константинополския събор ги принуди да забравят Духа” (GA192, 20.VІІ.1919). 
  «Ние видяхме, че още в гърцизма и римството луциферичните и ариманични-
те сили излели, разкрили онова, което те развили в древното атлантско време. В 
променена форма те се опитали да възобновят своите усилия в Петата следатлан-
тска епоха. И аз се надявам, че за вас ще бъде разбираемо, ако кажа, че в Петата 
следатлантска епоха силният натиск, продължаването на атлантската 
луциферично-ариманична дейност беше необходимо... От Атлантида в две посоки 
– в Америка и в Азия – се излъчили древните сили, в т.ч. древноатлантските 
луциферични и ариманични сили. 
От тези сили нещо било отделено и запазено с цел като луциферични и 
ариманични сили да действа в Петата следатлантска епоха; нещо също било 
запазено от добрите сили, от правомерните в атлантско време сили, което сега 
също носи луциферичен и ариманичен характер. Само че центърът, средоточието 
бил пренесен на друго място. Атлантида отминала. Средоточието било пренесено 
в Азия... от Азия се излъчвало последействието на древноатлантската култура 
като подготовка за Петата следатлантска култура, за нейното луциферизиране и 
ариманизиране. Това били главно потомци на древноатлантските Учители, които 
действали от средоточието в Азия. Там бил подготвен един жрец, който видяното в 
древна Атлантида да види отново, със задна дата да види онова, което атлантците 
наричали „Велик Дух”, и от този Дух да получи указания. 
Тези указания посветеният в тях жрец предал на млад, изключително силен, деен, 
способен човек, който благодарение на тези указания получил вътре в своята 
общност името “Велик властелин на Земята”, Чингис хан. И Великият Дух чрез своя 
приемник, по околния път чрез жреца, дал на Чингис хан указанието да използва 
всичките сили, с които тогава разполагала Азия, за да върне назад Петата 
следатлантска култура, да й придаде луциферичен облик. Още повече, отколкото в 
древна Гърция, били събрани и използвани този вид сили. Всички свободни 
имагинации трябвало чрез този вид сили да бъдат превърнати в древни 
имагинации, във визионерни имагинации. Трябвало да бъде извършена най-усилна 
работа, за да се приспят човешките души в полумрачните изживявания на 
имагинации, но не на свободни, пронизани от изживяванията на разума 
имагинации. Намерението се състояло в това, с особени сили, съхранени от 
Атлантида, така да се въздейства на Запада, че неговата култура да стане 
визионерна култура. Тогава би се удало душите да бъдат откъснати от Земята и да 
се създаде за тях специален континент, особено място на планетата. 
Всичките тревоги, донесени от монголското нашествие, всичко, свързано с него, 
дошло в развитието на новото човечество и продължило да действа в Петата 
следатлантска епоха след като било подготвено по-рано, всичките тези тревоги са 
голям, дошъл от Азия опит, действие да се “превизионизира” европейската култу-
ра, за да бъде откъсната тя от условията на вървящата напред еволюция, за да 
бъде отклонена, похитена, изведена тя по определен начин от Земята. Изтокът 
винаги и охотно е вървял към такова пронизване на себе си с визионерство, винаги 
е искал да се отчужди от Земята. 
На това трябвало да бъде създаден противовес... трябвало да бъде създаден 
Земен противовес. Той бил създаден с това, че западният свят открил Америка с 
всичко онова, което Америка криела в себе си... Откриването на Америка и всичко 
свързано с това, изобщо вживяването в материалното поле на дейност на Земята, 
видяно от по-висока гледна точка, е противовес на дейността на Чингис хан. 
Америка трябвало да бъде открита, за да може хората, отивайки там, повече да се 
срастват със Земята, да стават по-материални и по-материални, да имат тежест и 
така да се стремят към противовес на духовността, дошла чрез потомците на Ве-
ликия Дух». Наред с нормалното разширяване на полето на дейност 
на човечеството, от Великия Дух се излели ариманични сили и 
пронизали Америка от Азия през Европа и от противоположната 
посока. Тези сили продължават да се внедряват, нужно е само да 
умеем да ги разпознаваме, което е доста трудно, понеже зад тях не 
стои определена личност, както това стана в случая с Чингис хан. 
Тук всичко се разпада на отделни части. «На вас ви е необходимо само 
да забележите, как сграбчва католическа, строго католическа Испания всички 
златни съкровища, които били намерени в Америка, всичко, което било свързано с 
това. Изучете онова забележително последствие на римокатолицизма, което като 
призрак се показа в такъв владетел като Фердинанд Католик Кастилски (1452–
1516) или Карл V Хабсбург (1500–1558. От 1516 г. крал на Испания)... Това е 
навред историята на изкушението на Европа, вплетена в нормалния ход на 
историята. 
Аз само ще ви помоля после да не разказвате, че аз днес съм представил открива-
нето на Америка като ариманично дело; аз съобщих тъкмо противоположното на 
това» (виж GA171, 17.ІХ.1916). 
  «Европейците не победиха монголите в Силезия, а самите европейци бяха 
победени; обаче монголите, въпреки че не бяха победени, отстъпиха и се върнаха 
обратно в Азия. И именно благодарение на това, че чисто външно нашествието не 
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успя или не можа да се придвижи по-нататък, импулсите, стремежите бих казал в 
разпределението, в което те трябва да живеят в Петата следатлантска епоха, 
останаха в Европа. Така че в културните импулси на Изтока ясно се възприема и 
ще се възприема и по-нататък онова, което именно тогава, благодарение на 
последействието на мистерията на Великия Дух на Атлантида, е трябвало да бъде 
пренесено в Европа» (GA171, 24.ІХ.1916)}. 

 „Онова, което върху вълните на йерархо-теократичните импулси като Християнст-
во навлезе в Европа, в ХІІ в. вече срещна опозиция. Прочетете Валтер фон Фогел-
вайде (ок.1160/70–след 1228, германски рицар, знаменит минезингер), големия 
средноевропейски поет. У него вие ще откриете опозицията към римското папство, 
към католицизма изобщо” (GA174, 15.І.1917). 
 “Не е безразлично от каква гледна точка хората се свързват в обществото. Ако 
хората се свързват само на основата на вероизповеданието, то в реалния живот 
такова общество при всички обстоятелства е призовано само за външна сила, за 
мъртва сила. Ако се съединяват извън зависимостта от вероизповеданието, то тогава 
се образува общество с особено голяма духовна сила. Католическата църква трябва 
постоянно да поддържа своята сила с политически средства, защото хората в нея се 
стремят най-малкото да се приближат към единство, към сплотеност при единно 
вероизповедание. Тя ставаше толкова по-силна, колкото по-малко хората свеждаха 
работата към вероизповеданието, колкото по-малко е йерархията, колкото по-малко 
Рим настояваше на вероизповеданията. Защото във външния живот, във физическия 
социален строй да се прави определящо изповеданието означава да се губи сила. 
Пълно със сили може да бъде само общество, непридаващо голямо значение на 
вероизповеданието като такова” (GA196, лекц. 17, 1920 г.). 
 „Християнството трябва да стане основа на Римската Империя – такъв беше този 
важен въпрос, който се решаваше в началото на ІV (Никейския) събор в 325 г.”. 
Нашествието на германците постави пред Римската Империя задачата 
така да реорганизира християнското учение, че то да стане “носител на 
политическата система”. В резултат на това властта на Рим така нарастна, 
че Карл Велики получи своята корона от папските ръце. Монашест-
вото стана средство за съпротива срещу “политическия облик на Християнст-
вото”. Хората се уединяваха в манастирите не за да бягат от света, а за 
да изповядват форма на християнската религия, чужда на политиката 
(виж GA51, лекц. 3). 
 „В ІV столетие Християнството стана държавна религия, т.е. в Християнството се 
промъкна нещо, което повече не може да бъде религия” (GA203, 27.ІІІ.1921). 
 «От това, което беше християнски гносис , което още се основаваше на съзерца-
нието, се създаде чисто диалектичната Теология, вървяща ръка за ръка с основава-
нето на държавните образувания, на държавните организации, които после станаха 
държави. А първата голяма държава, секуларизирана църковна държава, беше 
пронизаната със светско-юридически форми църковна държава. 

{Бел. пр. Познанието на гностиците беше получено по свръхсе-
тивен начин. Поради това в първите векове на Християнството все 
още можеше чрез това познание духовно да бъдат разбрани Хрис-
тос и Мистерията на Голгота. Впоследствие, поради все по-
дълбокото навлизане в материализма, тази възможност за разби-
ране беше изгубена. Гносис (гр.)=познание, придобито чрез 
свръхсетивно възприятие. „Нищожно и незначително в сравнение с гносиса 
е днешното схващане за Христовото Същество” (GA173, 21.ХІІ.1916). 
Диалектика (гр.)=1. Материалистично философско учение за про-
цесите на движение и развитие в природата, обществото и мисле-
нето. 2. Самият процес на развитие. 
Sæcularis (лат)=светски. 1. Превръщане на нещо духовно или цър-
ковно в светско}. 

Множество външни събития показват как това юридическо-диалектично, политическо 
мислене, в което се облече древното източно съзерцание, се разпространи по Евро-
па... Хората започнаха да управляват, да повеляват, да владеят там, където Боговете 
повече не повеляваха. И този, който повеляваше, трябваше да се утвърждава само 
чрез външното право. Така дойде авторитарният принцип на Средните векове и може 
да се каже, че в този авторитарен принцип беше вложен целият възглед за Мистерия-
та на Голгота, която възприемаха като съобщение. Най-многото, което можеха, беше 
да я облекат в символи, но чрез символите имаха само образи... 
Развиващото се като юридически-диалектичен-светски елемент носеше в своето лоно 
и своята друга страна. То носеше в себе си постоянния протест против авторитета... 
Този вътрешен протест против авторитета се появи... чрез такива хора като Уиклиф, 
Хус и др... Най-голямото използване на сила за спасяване на този авторитет, за да се 
постави под авторитета произхождащото от Мистерията на Голгота, да се постави 
така, че то вечно да се държи само на авторитета, намира своя израз в йезуитизма. 
Йезуитизмът повече нищо няма от Христос». Оттук произлезе и строгата 
забрана от Рим на вярващите – чак до края на Средните векове – да 
четат Библията. Принципът на Христос, който в момента на Неговото 
явяване гностиците започнаха да разбират с помощта на остатъците 
от атавистичното ясновиждане, трябваше да бъде изместен. 
 „Евангелията може да се разберат само с духовна конституция на душата. Диа-
лектичната конституция на душата с Евангелията няма какво да прави”. И Римока-
толическата църква беснееше срещу разпространението на Евангели-

                                                                                  
ята. Тези, които четяха Евангелията, бяха обявени за най-зли еретици, 
като например валдензерите или албигойците. „Защото Църквата добре 
знаеше: С онова, както тя тълкува Мистерията на Голгота, знанието на Евангелията 
не може да се съедини, понеже Евангелията са четири и те си противоречат едно на 
друго. Съзнаваха, че ако на широките маси вярващи им се дадат Евангелията, те ще 
получат не друго, а противоречиви известия, които при зараждащия се интелектуали-
зъм могат да бъдат разбрани подобно на това, както разбират всичко на физическия 
план... Който спиритуално е обърнат към Мистерията на Голгота, за него противоре-
чията в Евангелията нищо не значат... Теоретично на всички католици все още и 
досега е забранено да четат Библията... 
Живеещото в развитието на човечеството живее като изживяване. Докато човек 
изживява, той не дискутира. Когато в Средните векове започна спор за Причастието, 
бяха изгубени последните остатъци от неговото разбиране, диалектичната игра 
победи Причастието” (виж GA200, 30.Х.1920). 
 „Мисията на папството от Х, ХІ в. в Католическата църква изобщо се състои в 
това, да удържат, да спрат Европа от придобиването на знания за Христос. Повече 
или по-малко съзнателно работата се състоеше в това, да се основават църкви, които 
си поставят за цел пълното забвение, непознаването на Импулса на Христос, недо-
пускане хората да знаят нещо за това, какъв именно е Импулсът на Християнството... 
Европейските отношения се изработиха такива, че хората в Европа постепенно 
възприеха Християнство, което такова не беше... Поради тази причина абсолютно 
невъзможно е сега да се говори за християнски тайни... Наистина, важно е не това, че 
хората употребяват името на Христос, а способността действително да вземат под 
внимание по правилен начин това, какво е Християнство. Но тъкмо на това пречеше 
папството, започвайки с Инокентий ІІІ” (GA180, 17.І.1918). 
 „Ако е необходимо да изясним задачата на (Римокатолическата. Бел. пр.) 
църква, на тази Църква, която възникна благодарение на това, че Християнството 
беше секуларизирано, то тогава трябва да се каже: Секуларизираната християнска 
Църква имаше за своя задача колкото може повече да скрие Мистерията на Христос, 
да я направи колкото може по-малко известна” (GA183, 24.VІІІ.1918). 
 «Църквата учи – и тя забранява да се наставлява нещо друго – че Богът в Своята 
Същност няма какво да прави със света, и, по отношение на субстанциалната иден-
тичност, също няма какво да прави и с душата на човека. Който утвърждава, че 
душата на човека в някакво отношение носи в себе си нещо от “божествената същ-
ност”, е еретик от гледна точка на Католическата църква, в йезуитско разбиране. 
В това твърдение се изразява най-вътрешният стремеж на Църквата да не позволи на 
хората да се приближат до Божественото, да отдели, да изолира хората от Божестве-
ното... На Католическата църква й е по-мило ариманичното естествознание, отколкото 
антропософски ориентираното естествознание; наистина, днес тя вече не счита 
ариманичното естествознание за еретично, но антропософски ориентираното естест-
вознание хули като еретично» (GA186, 21.ХІІ.1918). 
 „Католицизмът нито в най-малка степен не може да придвижи напред хората по-
далеч оттам, където те вече се намират... Ние виждаме какво донесе католицизмът. В 
най-новото време той донесе йезуитизма, а не Християнството” (GA203, 6.ІІ.1921). 
 Кардинал Нойман (1801–1890) при посвещаването в сан казва в 
Рим, че той не вижда друго изцеление, освен само чрез ново открове-
ние (виж GA187, 1.І.1919). 
 „Едностранно религиозно движение – подчертавам: едностранно религиозно 
движение – съществува и в Християнството, и по-силно от всичко то е изразено в 
йезуитизма. Помислете само, те постоянно излизат срещу действителния научен 
прогрес. Католическата църква едва в ХІХ в. призна коперниканския мироглед... 
Едностранната религия чувства и това е правомерен елемент на църковната борба: в 
науката, обърната просто към външния свят, възвестява себе си Ариман. Във външ-
ната наука – това е истина и е израз на обективност – няма да принудите Ариман да 
отстъпи, ако не се обърнете към духовния мироглед. 
Но от друга страна застава неправомерният импулс на едностранното излизане на 
религията против науката. Такъв едностранен религиозен мироглед особено се 
одушевява от луциферичния елемент. Защото да се стремиш към религиозно задъл-
бочаване и да ненавиждаш научното проникване в Духовния свят е същността на 
онова, което иска от хората Луцифер. Луцифер не би могъл по-добре да постигне 
своята цел, отколкото, ако всички хора биха били просто религиозни. Такава религи-
озност съдържа в себе си егоистичен импулс с огромна сила... егоизъм на душата, а 
не на тялото” (GA159, 15.V.1915). 
 „В Средна Европа... църковният елемент... в духа на намеренията на Римската 
Империя... се стремеше във всички отношения да внесе Християнството в админист-
ративна форма. В градовете се стараеха да пратят епископ, в селата – да организи-
рат всичко около Църквата и т.н. Църквата вземаше под внимание всички отношения 
и в ІХ–ХІ в. играеше извънредно голяма роля, стана универсална сила в Европа. 
Съществуващото още ясновиждане добре се разбираше от католическите кръгове и 
те търсеха средства, за да го победят. Беше въведена номенклатура на Духовете, 
появяващи се в това ясновиждане, беше поставен щемпел: дявол. Това беше съвсем 
реална борба срещу Духовния свят и към ХV в. вече отсъстваше знанието за дейст-
ващите духовни сили. Силата на разпространяващото се църковно Християнство се 
състоеше в това, че то се съобразяваше с духовните сили като с реални. 
Основаването на Немско-Романската Империя (Карл Велики, 742–814, от 768 
г. е крал на франките; разбил саксонците, лангобардите и баварците; 
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на Коледа 800 г. е провъзгласен от папата за Император на Римската 
Империя. Бел. пр.) отстъпва назад пред огромната сила, насъбрана от Църквата, 
разляла се по това време интернационално по цяла Европа” (GA180, 17.І.1918). 
 „В средновековната Църква се водеше свободна дискусия между доминиканци-
те... и францисканците... Разбира се при това римският епископ не само обявяваше 
хората за еретици, но освен това ги и изгаряше. Наистина, тук за много от нещата 
виновни бяха светските власти, предоставящи му такава възможност. Но постепенно 
Католическата църква се отказа и от свободните дискусии и причината за това се крие 
в прелома, в обрата в съзнанието на хората, настъпил в ХV в. 
В това се състои особеността на съвременното човечество, че от глъбините на 
душата хората все повече искат да стигат до собствени съждения. В Средните векове 
това го нямаше. В Средните векове човекът имаше един вид колективно съзнание, 
над което можеха да се издигат само отделни образовани хора, схоласти, които се 
развиха от всеобщото еднакво съзнание на целия народ благодарение на това, че 
държаха своето учение вътре в кръга на схоластичната образованост; поне за незна-
чителна част от населението може да се каже: вътре в кръга на схоластичната обра-
зованост или подобни на нея. Но в останалото съзнанието на хората беше еднакво, 
колективно, родово. И от него все повече и повече се изработваше индивидуалното 
съзнание (схоластика=1. Средновековна философия, създаваща логич-
ните аргументи за обяснение на църковните догми; 2. (прен.) Откъс-
нати от живота знания, които се основават на отвлечени разсъждения, 
безплодни умувания. Бел. пр.). 
Онова, което притежаваше Католическата църква, понеже постепенно въвличаше в 
своята среда високообразовани хора, беше историческото предвиждане. Католичес-
ката църква много добре знаеше, че... принципът на новото развитие се състои в 
разделяне, в отделяне на индивидуалното съзнание на хората. И тя не искаше да 
допуска това. Тя искаше да удържи, да запази смътното колективно съзнание, от 
което биха се отличавали, биха изпъквали само онези, които са постигнали схолас-
тичната образованост. И имаше добро средство да се удържа това колективно смътно 
съзнание... Свойството на размътеното, помраченото съзнание е такова, че то не 
може да контролира... кое е истина и кое не е истина... Разказват под знака на автори-
тета неща, които са погрешни, лъжливи. И това правят систематично. С това помра-
чават съзнанието до смътността, до неясността на сънното съзнание. По този начин 
постигат това, че погребват индивидуалното съзнание, желаещо да влезе в средата 
на човечеството от средата на ХV в. 
И това е безкрайно грандиозна дейност, така да действат под знака на авторитета, че 
на хората... не позволяват да стигнат до това, до което те трябва да стигнат по силата 
на развитието, започнало от средата на ХV век... Говорейки истината, не могат да 
постигнат това, което искат. А искат да помрачат съзнанието, и го помрачават, гово-
рейки на хората лъжа. Това е грандиозна дяволска дейност. И трябва да бъде казано 
откровено: С наивност се отличават само стоящите от другата страна. Наивност днес 
няма в Католическата църква, наивността е у нейните противници. Именно те не 
вярват, че Католическата църква е велика в тази насока, за което говоря; те не 
вярват, че Католическата църква отдавна е предвидила, че в Европа ще дойде онова 
социално състояние, което сега е станало действителност, и че Католическата църква 
отдавна се е погрижила за това, как тя да действа в това социално състояние. И това, 
за което се е погрижила Католическата църква, е построяване на мостове за най-
радикален социализъм, комунизъм и за неговото господство. 
Тази грандиозна предвидливост се узнава във всичко, което действително се основа-
ва на духовни подоснови... което действително се корени в духовния живот, а не в 
абстракциите... Тази церемония, която се изразява в католическото дароприношение, 
има много по-голямо значение, отколкото всичкото говорене на евангелската служба в 
катедралата. Защото това са действия, извършвани тук, в сетивния свят, които, 
бидейки изпълнени тук, в сетивния свят, в същото време със своята форма омагьос-
ват (hereinzaubern) Духовния свят в сетивния свят. Поради това Католическата църква 
не прибягва към магични действия за въздействие върху хората, тя не се нуждае от 
тях. Тя има свое такова. И не трябва да се мисли, че против подобни неща е способно 
да помогне нещо друго, освен навлизането в Духовния свят от гледна точка на дейст-
вителната вътрешна честност и искреност.” (GA198, 6.VІ.1920). 
 «Хората плават в това, което става сега, но съвсем малко предчувстват, какво 
там (на Изток в Европа. Бел. пр.) се натрупва и нагнетява на повърхността и че 
още от ІХ в. е било отместено на Изток, за да бъде по някакъв начин съхранено там и 
да се развие в по-късни времена... В душите на хората, в резултат на преселване 
заселили Източна Европа, са внедрени спиритуални импулси, които в Западна, Южна 
и Средна Европа не можеха да бъдат използвани... Изтокът, без той да знае за това – 
наистина, много важни неща стават за хората и в подсъзнанието им – продължава в 
живота строго да следва евангелския основен принцип и ръководно правило, макси-
мата: „Моето Царство не е от този свят” (Ев. Йоан 18: 36). Поради това на Изток 
онова, което представлява физическият свят, винаги строго се затваря в себе си 
спрямо спиритуалния свят... А Западът се стреми този (физически. Бел. пр.) свят 
да направи царство на Христос. Още от ІХ в. Рим (Католическата църква. Бел. 
пр.) вече скъса с максимата: „Моето Царство не е от този свят”. Обаче Царството 
на Христос на Земята не може да бъде основано просто върху принципите на външ-
ното природно битие. Спиритуалните, Духовните светове се откриват зад завесата на 
сетивния, физически свят. Това е предусещал, например, Рафаело и го е изразил в 
своя „Диспут”... От ІХ в. спиритуалният свят така е преместен на Изток, както бих 

Тази „борба, която Рим води против по-нататъшното разви-
тие на света”, редом с многото друго (за което ще бъде 
казано по-нататък в тази глава) има още един важен 
аспект. Рудолф Щайнер нееднократно е отбелязвал, че 
сред главните елементи, които като основа на Шестата 
културна епоха човечеството трябва да развие в грани-
ците на Петата, т.е. от силите на Съзнателната душа, 
ключови са три. Първо, истинско социално разбиране 
във взаимния живот на хората, което би могло да пос-
лужи за основа на истинско братство; второ, пълна 
свобода на мисълта в религиозната област, и трето, 
повсеместно разпространение на знанията на съвре-
менната Наука за Духа731. 
Според свръхсетивните изследвания на Рудолф 

Щайнер, сега върху развитието на душевните сили, 
водещи към образуването на трите посочени елемента 
на социалния живот, работят в астралните тела на всич-
ки хора свръхсетивни Същества, принадлежащи към 
Йерархията на Ангелите, които още в Третата културна 
епоха са приели в себе си Импулса на Христос и отто-
гава действат в света като непосредствени изпълнители 
на Неговата воля732. 
Именно против развитието в човечеството на тези три 

качества, а следователно, против ръководените от са-
мия Христос ангелски Същества, се бори папството в 
съюз с ордена на йезуитите. Така на разпространението 
в човечеството на истинско братство се противопоставя 
средновековната, строго йерархична структура на абсо-
лютно послушание и „декретиране отгоре”; вместо рели-
гиозна свобода се въвежда висшият авторитет на римс-
кия първосвещеник, а на Науката за Духа, посредством 
съобщенията на която в света прониква новото христи-
янско откровение, се противопоставя стремежът да се 
скрие от човечеството толкова необходимото му имен-
но в наше време истинско познание на Христовото 
Същество733. 

                                                                                  
казал облаците на тази картина са преместени нагоре и там очакват, кога ще дойде 
тяхното време... А Западът върви по пътя на Петата култура, и на картината отдолу 
стои надписът: „Моето Царство е от този свят”; и такова то ще става все повече в 
съвременната култура» (GA292, лекц. 10, 1916/1917 г.). 
 «Индивидуалното съзнание ще обхване света, но при това или мъдростта за 
света, или слепите инстинкти може да овладеят света. Ако слепите инстинкти овла-
деят света, то ще възникне напълно антисоциално състояние, подобно на това, което 
сега се подготвя в Русия. Тук постепенно се поражда такова антисоциално състояние, 
против което нито английското, нито северноамериканското правителство, а още в по-
малка степен френското или някое друго, не ще успеят да измислят никакво средство. 
Не, би било наивно да се надяваме, че нещо такова, като английският парламент, би 
могло да се справи с това, което завладява човечеството, когато индивидуалното 
съзнание просто действа в инстинктите. Но една сила е способна да надделее и да се 
справи с това: това е силата на Рим (на Римокатолическата църква. Бел. пр.). 
Въпросът се състои само в това, как Рим може да се справи. Рим може да установи 
господство, понеже той има необходимите средства за власт. В това е въпросът. 
Въпросът не е: болшевизъм или англосаксонска буржоазия? Въпросът стои иначе: 
или антисоциален хаос, господство на Римокатолическата църква, или решение на 
човечеството да се събере с Духа и да разпознае Осмия екуменичен костантинополс-
ки събор от 869 г. като еретичен, и такъв той трябва да бъде обявен от европейската 
църква» (GA198, 6.VІ.1920)}. 
 
731 За тези три качества виж GA159/160, 15.VІ.1915; GA168, 
10.Х.1916. 
 
732 Виж GA15, Глава ІІІ; GA182, 9.Х.1918. 
 
733 За последователната борба на Католическата църква и свързания 
с нея орден на йезуитите против Духа на Петата следатлантска епоха 
Рудолф Щайнер е говорил в много свои лекции (виж например 
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За най-ефективно противодействие на разпростране-
нието на силите на Съзнателната душа на Ватикана му 
е била нужна редом с духовната също и силна светска, 
политическа власт. Това, което още на изхода от 
Средновековието Данте е наричал най-страшен грях на 
папството против същността на Християнството, а 
именно смесването на духовната и светската власт (си-
мония734), водещо до израждане на духовната върховна 
власт в Земна, е било, започвайки още от епохата на 
Константин (ІV в.), постепенно издигнато в основен 
принцип на римския католицизъм. 
Следствие от това е не само по-голямото изопачаване 

и принизяване на истинския християнски идеал, но и 
стремежът да се използва самият Христов Импулс за 
постигане на Земна власт, т.е. за политически цели. „У 
народите, върху които Римската църква е разпространила свое-
то влияние, Импулсът на Христос е бил принизен и свален от 
духовните висини... и е бил въведен в политически машинации, 
в смесване на политика и църква, вече описано от мен... като 
явление, характерно за Средновековието. На такова въвличане, 
вплитане и забъркване на въпросите на властта в областта на 
църковното управление началото е поставил именно Рим [Ва-
тиканът]”735. 
И така, онова, което някога самият Христос ярко е 

изразил в думите: „Моето царство не е от този свят”736, е 
било превърнато от римския католицизъм в противопо-
ложност. А с настъпването на Новото време тази задача 
за построяване на Земята на Царството Христово като 
царство на „този свят” е била възложена от папството на 
Обществото на Исус. „Йезуитизмът се основава именно на 
това, че Царството Божие се сваля долу, в светското царство, и 
в душите се забива представата, че Царството Божие действа 
вътре във физическия план, по физически закони. Следовател-
но, своето владичество над светското царство йезуитизмът иска 
да устрои така, сякаш именно това светско царство е Царството 
на Христос”737. 
А от казаното следва, че в йезуитизма от самото на-

чало е действал антихристиянски импулс, стремящ се 
да изключи от Земното развитие духовния Импулс на 
(Бога. Бел. пр.) Христос и да утвърди вместо него изо-
пачения образ единствено само на (човека. Бел. пр.) 
Исус като носител на пълнотата на властта на „този 
свят”. 

„Съществува общество, основано за да се бори против 
Христос, и представящо за тази цел фалшив образ на Исус – 
това е обществото на йезуитите, което, в действителност, изх-
                                                                                  
GA168, 10.Х.1916). Оттук е и тяхното противодействие на разпрост-
ранението на съвременната Наука за Духа (Пак там), която „иска да 
доведе до откровение този Дух, който трябва да бъде Духът на Петия следатлантски 
период” (GA198, 3.VІ.1920). 
 
734 Бел. пр.: Система на постъпване на църковна длъжност чрез 
покупко-продажба, широко практикувана от римските папи през 
Средновековието с цел получаване на доходи. По името на библейс-
кия влъхва Simon, който, според легендата, поискал с пари да купи от 
Апостолите дарбата да прави чудеса. 
 
735 GA185, 2.ХІ.1918. 
 
736 Ев. Йоан 18:36. 
 
737 GA185, 2.ХІ.1918. 

върля образа на Христос от образа на Христос Исус и предста-
вя на човечеството единствено само Исус, при това във вид на 
[някакъв] тиранин”738. 
Обаче за достигането на тази цел – да бъде забавено 

или даже съвсем да бъде спряно развитието на Съзна-
телната душа, неизбежно е пречило едно съществено 
обстоятелство. Нали не само божественият Принцип на 
Христос е бил по своята природа чисто духовен, но 
такава е била и индивидуалността на Исус (след Мис-
терията на Голгота пребиваваща в Духовните светове), 
а поради това тя при никакви условия не е могла да 
бъде използвана за някакви Земни, а още повече за по-
литически цели. 
По такъв начин, от самото начало йезуитите са се 

сблъскали с необходимостта от подмяна на духовната 
дейност на Христос Исус с дейността на съвсем друга 
индивидуалност, с физическата индивидуалност на 
неговия Земен „наместник”. Това, което на всеки йезу-
ит се е предписвало ежедневно да си представя в своите 
екзерсизи739 – могъщия образ на „царя Исус” като пове-
лител, властелин на всички царства на Земята740 – те 
също е трябвало да превърнат в конкретна, видима и 
осезаема реалност. С други думи, някое човешко съ-
щество „в плът и кръв” е трябвало да превърне духов-
ния авторитет на Христос Исус в негова противопо-
ложност, в чисто Земен авторитет на могъщ „цар-
понтифик”, видимо въплъщаване на Земната власт на 
„Исус” над цялото човечество. И такова човешко съ-
щество, според мислите на йезуитите, можел да бъде 
само римският папа, а единствено възможното основа-
ние за такава „глобална претенция” е само априорното 
провъзгласяване на неговата непогрешимост. 
Посочените подоснови за възникване на Обществото 

на Исус са станали причина за това, че от самото нача-
ло в центъра на неговата дейност е била поставена иде-
ята за „непогрешимостта” на римския първосвещеник и 
като следствие абсолютното подчинение на всеки йезу-
ит на неговата воля като пряко изразяване на висшата, 
Божия воля. „Да му се подчиняваш [на папата], както 
ако ти би бил труп” („perinde ac si cadaver essent”) – 
гласило известното правило на Обществото на Исус. 
От окултна гледна точка тази основна директива на 

йезуитите не е била нищо друго, освен най-ярко свиде-
телство за попадане на цялото течение под първото741 
изкушение в пустинята. Тази тайна на йезуитизма Ру-
долф Щайнер е охарактеризирал като „огромна и опасна 
                                                 
738 GA181, 6.VІІІ.1918. В тази борба против Космичния Принцип на 
Христос, за едностранно утвърждаване само на Земния принцип на 
Исус, йезуитите са най-верният последовател на Осмия „Вселенски” 
събор. Понеже съединяването на двата принципа: божественото и 
човешкото при Кръщението в реката Йордан, се състои именно в 
това, че в душевно-физическото същество на Исус от Назарет е сля-
зъл Христос като висше духовно начало, като Дух, имагинацията на 
Който е представена в Евангелията в образа на гълъба (Ев. Йоан 1: 
32-33). За отношението на йезуитизма към Осмия „Вселенски” събор 
виж също GA203, 6.ІІ.1921. 
 
739 Бел. пр.: Exercitio (лат.)= упражнения. 
 
740 Окултните подоснови на духовните упражнения на йезуитите 
Рудолф Щайнер подробно е охарактеризирал в GA131, 5.Х.1911 и 
GA185, 2.ХІ.1918. 
 
741 Под първото – според „Пето Евангелие” (GA148). Виж Глава 17. 
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грешка”, като „тежко заблуждение”. «„Може да се пренапрег-
не елемента на Исус” – посочва той – „ако се направи от него 
онова, което той би станал, ако не би могъл да устои на изкуси-
теля, желаещ да му подари „всички царства на света и тяхната 
слава”»742. 
И така, ние виждаме, че папската „непогрешимост” и 

основаващият се на нея абсолютен авторитет на папата 
от момента на възникване на Обществото на Исус са 
били негов главен принцип. А цялата следваща дейност 
на йезуитите вътре в Римокатолическата църква се е 
свеждала преди всичко до борбата за признаване на 
този принцип за основа на цялото католическо вероу-
чение. Поради това историята на Римокатолическата 
църква от момента на официалното признаване на ор-
дена от нея и до ХІХ в. е трагичен път на все по-голямо 
сливане на йезуитизма и папството, постепенно про-
низване на папството с йезуитизъм, окончателно за-
вършило с приемането в 1870 г. на задължителната за 
всички католици догма за „непогрешимост” на папата. 
Може също да се каже: не устоявайки на първото из-
кушение в пустинята и правейки неговите „плодове” 
основа на цялата своя по-нататъшна дейност, самите 
йезуити са станали главни изкусители на Римокатоли-
ческата църква, така че тя, и без това в продължение на 
столетия стремила се към пълнота на Земната власт, е 
попаднала накрая под това изкушение. 
Да се спрем накратко на някои възлови моменти на 

този процес. Негова първа степен може да се счита 
Тридентският събор, имал за цел да организира целена-
сочено противодействие на протестантското движение 
в Европа и да създаде непоклатима опора на Контраре-
формацията. В третия период от неговата работа (1562–
1563) папа Пий ІV е изпратил двама ръководни йезуи-
ти: главата на ордена, йезуитския генерал Лайнец (са-
мият Игнаций Лойола е умрял в 1556 г.) и неговият 
събрат Салмерон. Пряк резултат от тяхното участие е 
било провъзгласяването на „анатема” на всеки религио-
зен начин на мислене в Европа, който в нещо се откло-
нява от римокатолическата догматика. Тази завършила 
събора „анатема” е станала всъщност проклятие за са-
мия импулс на Съзнателната душа в човечеството. 
И макар на събора йезуитите да не са успели да пос-

тигнат главната цел – приемането на догмата за „непог-
решимост” на папата – при все това неговите решения 
вече в значителна степен са се приближили до това. На 
всички вярващи например е било предписано безуслов-
но, пълно послушание към църковната йерархия и рим-
ския първосвещеник743. 
След завършването на събора дейността на йезуитите 

в това направление още повече се е активизирала. Така, 
в 1582 г. в Москва вече споменатият на страниците на 

                                                 
742 GA131, 5.Х.1911. А на практика точно такова попадане под пър-
вото, луциферичното изкушение в пустинята означава появяването на 
Земята на течението на йезуитизма. „Този стремеж в културното развитие, 
който си е поставил за своя задача да не допусне никакво издигане в човечеството на 
разбирането на Христос, напълно да разруши разбирането на Христос – това е 
йезуитизмът, който се стреми постепенно да унищожи всяка възможност за разбиране 
на Христос”. Понеже „ако искат да отрежат човека от Духа, то му отнемат Христос” 
(GA183, 19.VІІІ.1918). 
 
743 R Riemeck. Glaube, Dogma, Macht: Geschichte der Konzilien. Stutt-
gart 1985. 

този труд йезуит Посевино, в своето усърдие не се е 
побоял даже да провъзгласи в присъствието на Иван 
Грозни, че „непогрешимостта и светостта на папите, 
без прекъсване, се разпространява върху всички нас-
ледници на свети Петър”. Руският самодържец из-
паднал в такава ярост, че поради непредпазливите си 
слова йезуитът без малко не се лишил от живота744. 
По-нататък обаче, след като в цяла редица европейс-

ки страни се разкрива участието на членове на Общест-
вото на Исус в различни политически и търговско-
спекулативни машинации, а също поради тяхната край-
на, отчаяна, не гнусяща се от никакви средства съпро-
тива против всякакви просветителски и научни идеи, 
много държави забранили дейността на ордена на своя 
територия. Така, след ликвидирането на йезуитската 
държава в Парагвай, е последвало изгонването на йезу-
итите от Франция (1764), Испания и Неапол (1767), 
Португалия и Парма (1768). А понеже тези страни ви-
наги са били опора на европейския католицизъм, то 
скоро над Ватикана надвиснала опасността от катаст-
рофално падане на авторитета на Римокатолическата 
църква в целия християнски свят. Изход от създалото се 
трудно положение била само официалната забрана на 
самия орден. Тази принудителна и обусловена само от 
съображенията на църковната политика стъпка е из-
вършил в 1773 г. папа Климент ХІV, закривайки, както 
е фигурирало в неговата енциклика, „завинаги” стана-
лия омразен и в Европа, и извън нейните граници ор-
ден. Самият Климент ХІV внезапно умрял в следващата 
година, което породило упорити слухове за неговото 
отравяне. 
Обаче забраната на ордена не е могла да спаси авто-

ритета на Римокатолическата църква. След Френската 
революция положението окончателно се разклатило. 
Дошлият след това на власт Наполеон започнал с из-
гонване от Рим на всички кардинали (1809), а завършил 
с ареста на самия папа и затварянето му в замъка Фон-
тенбло до Париж (1812). Само военните неуспехи на 
Наполеон в Русия и по-нататъшното крушение на него-
вата империя е позволило на изплашения папа отново 
да се върне в Рим. А една от първите енциклики, изда-
дена от него след връщането във Ватикана, откривала и 
възстановявала всички права на Обществото на Исус (7 
август 1814 г.). В действителност, през периода на 41-
годишната забрана Обществото на Исус е прекратило 
своето съществуване само номинално, фиктивно (по-
неже „да бъде спасявано” папството трябвало даже 
въпреки самото папство). През това време част от йезу-
итите емигрирали в Русия и Германия, други се разп-
ръснали и притаили по цяла Европа, а някои останали 
на предишните места като просто променили название-
то и продължили тайната и явната дейност. 
А в действителност периодът на формално „несъщес-

твуване” е направил на йезуитите огромна услуга и е 
имал наистина решаващо значение за по-нататъшното 
развитие на тяхното движение. Възползвайки се от 
провъзгласяването на закриването на ордена, йезуитите 
именно в периода от 1773 до 1814 г. са проникнали в 

                                                 
744 Виж F. von Adelung. Kritisch-literarische Übersicht der Reisenden in 
Russland bis 1700, deren Berichte bekannt sind. Bd. І, ІІ. St. Peters-
burg/Leipzig 1846. 



 
Глава 18. За окултните течения на съвременността, противодействащи на духовното развитие на човечеството 

__________________________________________________________________________________________________ 
 
 

  
227

цяла редица ръководни масонски ложи на Европа и 
извън нейните граници и в много от тях са успели да 
заемат ръководни постове. „В определен момент, от края на 
ХVІІІ в [т.е. периода на формално закриване на Обществото]” 
– е казвал Рудолф Щайнер – „масонските ордени са гъмже-
ли от йезуити, които са достигнали в някои от тях даже висши 
степени. Така че йезуитизмът съществува не само там, където 
ругаят масонството и проповядват против него, но и във вис-
шите степени на самото масонство вие ще намерите много, 
много най-чист йезуитизъм”745. 
А в същото време йезуитите и някои политически 

най-активни западни „братства” са сключили на висше 
ниво споразумение за разделяне сферите на властта, за 
което ще бъде казано по-долу. Ние вече отбелязахме, че 
важен участник и в определена степен репрезентативно 
лице в процеса на обединяване на двете течения е бил 
Ж. де Местър. Тук е необходимо още да се добави, че 
този „френски възпитаник на йезуитите”746 е изиграл клю-
човата роля в теоретичното (философско, богословско 
и историческо) обосноваване на основната идея на йе-
зуитите за папската непогрешимост. Даже в популярна-
та католическа литература сега може да се намерят 
указания, че де Местър активно е участвал в подготов-
ката за приемането на тази догма от Първия Ватиканс-
ки събор (1869–1870). „Де Местър не се е уморявал да по-
сочва... че папата – абстрахирайки се от временните личности 
на самите папи – тържествено седи в Рим като въплъщение на 
силата, призвана да управлява съвременната цивилизация. А 
завършек на неговите разсъждения е било провъзгласяването в 
1870 г. на догмата за непогрешимостта на папата”747. 

 
След като дейността на Обществото на Исус е била 

отново „разрешена”, йезуитите започнали да прес-
ледват своите предишни цели с удвоена енергия. В 
резултат на постигнатото от тях споразумение с поли-
тически най-влиятелните ложи на Европа и Америка, 
възможностите на ордена силно нараснали, полето на 
неговата дейност значително се разширило и, главното, 
станало много по-малко забележимо за „непосветени-
те”. Сега орденът по-добре, отколкото когато и да било, 
е бил готов за решаващата крачка. Необходимо е било 
само да се намери сред сменящите се един друг папи 
подходящия човешки инструмент. Именно такъв инст-
румент станал Пий ІХ (1846–1878). 
Избран на папския престол в 1846 г., човек безхарак-

терен и лесно податлив на чужди влияния (в младостта 
си той е страдал от епилепсия), този папа в самото на-
чало на своя понтификат по ирония на съдбата се е 
оказал едва ли не „либерал”, допускайки – от страх 
пред възможността от революция в Италия и под на-
тиска на народното движение – някои по-прогресивни 
(но в общата ситуация вътре в Църквата нищо не про-
менящи) реформи в Папската област. Въпреки това в 
Рим е избухнало въстание. На 24 ноември 1848 г. Пий 

                                                 
745 GA198, 3.VІІ.1920. 
 
746 GA64, 4.ІІІ.1915. 
 
747 За Ж. де Местър като за непосредствен подготвител на догмата за 
папската „непогрешимост” виж GA204, 1.V.1921. 

ІХ избягал от Ватикана и почти година и половина се 
криел недалеч от Неапол, в Гаета, където са се били 
преместили и много криещи се от революцията йезуи-
ти. Тъкмо тук е станало неговото пълно прераждане, 
неговата коренна промяна. 
През април 1848 г. папата се е върнал в Рим от изгна-

нието начело на голяма войска, състояща се основно от 
чуждестранни войници, и е успял бързо да завладее 
столицата. Съпровождала папата голяма група йезуити, 
станали през това време негови най-близки съветници, 
без които той вече не е решавал нито един въпрос на 
църковното управление. Но най-удивителното било, че 
от безволев и слабохарактерен „либерал”, лесно отс-
тъпващ на всеки натиск на външна сила, Пий ІХ се 
превърнал във фанатично убеден краен консерватор-
ултрамонтанист, виждащ основната цел на своя живот в 
това, към което вече повече от триста години са се 
стремили йезуитите: утвърждаване на папската непог-
решимост като нова и задължителна за цялата църква 
догма. 
След пристигането в Рим, по всеки възможен начин 

поощряваните от папата йезуити веднага се заловили за 
работа. За да се подготви широкото обществено мнение 
за приемане на новата догма, те в същата година осно-
вали ново списание „La Civiltá Cattolica” („Католичес-
ката цивилизация”), редовно съобщаващо на своите 
читатели за основните направления на папската поли-
тика748, което скоро станало полуофициален печатен 
орган на Ватикана. Въпреки старателната пропаганда, 
перспективата за утвърждаване на новата догма отново 
и отново е била подлагана на сериозна критика даже 
вътре в самата църковна йерархия. Обаче изцяло нами-
ращият се под влияние на йезуитите и все повече зав-
ладяван от тази идея Пий ІХ по-малко от двайсет годи-
ни след началото на широката пропагандна кампания, 
включваща в себе си провъзгласяването на цяла поре-
дица подготвителни догми и енциклики, накрая успял 
да свика събор за утвърждаване на догмата за... собст-
вената си „непогрешимост”749. 

                                                 
748 R Riemeck. Glaube, Dogma, Macht: Geschichte der Konzilien. Stutt-
gart 1985. 
 
749 Удивителни са били упоритостта, настойчивостта и желязната 
последователност, с които Пий ІХ и стоящите зад него йезуити в 
непримирима борба против Съзнателната душа са подготвяли 
догмата за папската „непогрешимост”. Така, на 8 декември 1854 г. е 
била приета догмата за „непорочното зачатие” на Дева Мария, т.е. че 
Пресветата Дева е непричастна към първородния грях от момента на 
зачатието на нейната майка Ана. Със самоличното нейно приемане 
Пий ІХ открито, явно е нарушил цялата църковна традиция, според 
която новите догми приема само църковният събор. (По такъв начин, 
принципът за „непогрешимост” на папата е бил вече въведен „де 
факто” шестнайсет години преди неговото „канонично” утвърждава-
не като задължителен за всички католици). При това самият Пий ІХ е 
твърдял, че тази нова догма уж му била разкрита от самия Бог, а 
самият Исус Христос „упълномощил” папата да я утвърди. 
Следваща стъпка е било обнародването на енцикликата „Quanta cura”, 
в която всяка свобода на съвестта и свобода на извършване на култа 
официално били обявени за „бълнуване, глупост, безумие” (GA198, 30.V.1920). 
Едновременно с нея папата издал своята световно известна „Syllabus” 
(„Списък на най-главните заблуждения на нашето време”), в която в 
80 параграфа той е осъдил практически всички основни проявления 
на Съзнателната душа в Новото време. «В тези осемдесет „заблуждения” се 
съдържа почти всичко, което е съвременен мироглед» – е казвал за догмата 
Рудолф Щайнер (GA198, 30.V.1920). Текстът на „Силабуса” по запо-
вед на папата е бил разпратен на всички примаси, архиепископи и 
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епископи като задължителен за всички католици документ и практи-
ческо ръководство за „кръстоносен поход” против Съзнателната душа. 
[Тук трябва да се отбележи, че забраната, наложена от Ватикана 
върху ученията на Коперник, Галилей и Кеплер, е била частично 
отменена едва в края на първата третина на ХІХ в., а напълно – чак в 
края на ХХ в. Тази повече от двеста годишна забрана, по думите на 
Рудолф Щайнер, е била „мощна помощ, оказана на ариманичните власти” в 
тяхната подготовка за борбата им с Михаил, започнала в 1841 г.; виж 
GA177, 20.Х.1917]. 
Накрая, третата и най-главна степен е била самата догма за папската 
„непогрешимост”, за окултните подоснови на която още ще бъде 
казано по-нататък. 
Само за пълнота на картината тук може да се добавят още няколко 
по-късни догми. Така, папа Лъв ХІІІ на 4 август 1879 г. е издал ен-
цикликата „Aeterni Patris”, провъзгласяваща философията на Тома 
Аквински за официална философия на цялата Католическа църка. 
Тази енциклика, както и всички предишни, е била по своята същност 
насочена преди всичко против развитието на Съзнателната душа. 
Понеже всички произведения на Тома Аквински са били написани 
още в Четвъртата следатлантска епоха от силите на Разсъдъчната 
душа или Душата на чувството. Поради това механично пренесените 
в Петата следатлантска епоха идеи на Тома неизбежно е трябвало 
само да противодействат на по-нататъшното развитие на човечество-
то. 
В малкия цикъл от лекции „Философията на Тома Аквински” (GA74) 
Рудолф Щайнер е посочил как, преведена през истинска духовна 
метаморфоза, същността на тази философия, облечена в отговарящата 
на съвременната степен на развитие на човечеството форма, може да 
бъде намерена в неговата „Философия на свободата. Основни прин-
ципи на един морален светоглед” (GA4), а чрез нея и в цялата разви-
вана от него Наука за Духа. „Само ако си разбрал, какво в наше време може да 
бъде томизмът... а също ако си изяснил, как той пониква от най-значителните пости-
жения на Средновековието, може да съзреш неговата поява в нова форма, във 
формата, съответстваща на ХХ столетие, в Науката за Духа. Тогава той, като Наука за 
Духа, отново е тук” (GA74, 24.V.1920). 
А в началото на ХХ столетие се появяват две нови енциклики, този 
път издадени от папа Пий Х: „Lamentabili” от 3 юли и „Pascendi” от 8 
септември 1907 г. По своя дух и съдържание двете са били пряко 
продължение на „Силабус” от 1864 г., само че този път те били насо-
чени за потискане, задушаване на силите на Съзнателната душа преди 
всичко сред самите служители на Римокатолическата църква. Въпре-
ки това, подбуждано от самия Дух на Времето, влиянието на Съзна-
телната душа в някои кръгове на католическото духовенство е про-
дължавало неудържимо да расте, а заедно с това се е разширявало и 
търсенето на пътищата, водещи към по-съзнателно разбиране на 
Мистерията на Голгота (виж GA184, 11.Х.1918). И тогава папата 
прибягнал към още по-радикални мерки, изисквайки от всички све-
щенослужители и теолози на Римокатолическата църква т.нар. „ан-
тимодернистка клетва”. Последната (указ „Sacrorum antistitum” от 1 
септември 1910 г.) изисквала клетвено да се потвърди предаността 
към всички предписания на двете горепосочени енциклики със съ-
държащото се в тях най-остро осъждане на „модернизма”, т.е. на 
всяка проява на Съзнателната душа. Всички клирици били задължени 
да положат клетва, състояща се в това, че „цялата пълнота на истината, 
която някога може да се появи в човечеството, трябва да съответства на това, какво 
Римокатолическата църква счита за истина, какво учение тя признава за правилно, и 
че само в това може да се заключава свободата на науката” (виж GA198, 3.V.1920). 
Следващата догма в определена степен завършва цялата описана 
тенденция. В 1950 г. папа Пий ХІІ, също близък на йезуитите, е приел 
догмата за телесното възнесение на Дева Мария на Небето. При това 
той уверявал, че Пречистата сама четири пъти му се е явявала, мо-
лейки да утвърди новата догма. 
А какво стои зад всичките тези догми от окултна гледна точка? Ру-
долф Щайнер ясно пояснява това с конкретен пример. В една от 
папските енциклики от началото на нашето (ХХ. Бел. пр.) столетие са 
били рязко осъдени някои представители на съвременния мироглед, в 
частност Ернст Хекел. „Науката за Посвещение позволява да се изследват 
такива неща” – казвал Рудолф Щайнер – „и аз си поставих за задача да направя 
някои изследвания за тази енциклика. В резултат трябва да кажа, както и в много 
други случаи: възвестеното тогава от папата ex cathedra действително е било резул-
тат от това, което е дошло от Духовния свят; с други думи, онова, което се е вляло в 
енцикликата, е дошло от Духовния свят долу, само че при това то по удивителен 
начин се е превърнало в своята противоположност. Навсякъде, където е трябвало да 
се каже „да”, е било казано „не”, и обратно. В известно отношение – и аз бих могъл да 
приведа още много други примери – това показва, че там [във висшите кръгове на 
Римокатолическата църква] днес действително има връзка с Духовния свят, но за 

Съборът, получил названието Първи Ватикански, е 
бил открит през декември 1869 г. Предхождала го е 
интензивна подготовка, проведена от йезуитите на 
всички нива, за да се сломи по възможност всяко съп-
ротивление, всяка проява на инакомислие по този гла-
вен въпрос. „Стилът на работа на събора вече е бил 
определен през декември 1869 г... С помощта на ордена 
на йезуитите папа Пий ІХ е успял непосредствено да 
повлияе на състава на комисиите, в които по такъв на-
чин е било осигурено ултрамонтанско мнозинство”. 
Съответно „всички изпълнителни органи на събора са 
били назначени лично от него, започвайки от ръково-
дителите и включително до стенографите”750. А когато, 
вече в дните на работа на събора, архиепископът на 
Болоня Гуидо се е осмелил да обърне внимание на папа 
Пий ІХ, че традицията на църквата не познава учение за 
„папска непогрешимост”, папата отвърнал: „Традиция-
                                                                                  
човечеството тази връзка е изключително пагубна” (GA198, 6.VІ.1920; виж също 
GA203, 22.І.1921). 
А така стои работата и с много други папски енциклики и нови дог-
ми. В тяхната основа лежи определена окултна лъжа, имаща за цел 
преди всичко да възпрепятства развитието в човечеството на Съзна-
телната душа. Поради това Рудолф Щайнер рязко и безкомпромисно 
е говорил за изключително силното зашеметяващо или лишаващо от 
съзнание действие на подобни енциклики върху Съзнателната душа, 
„когато на хората им поднасят лъжата... систематичната лъжа, но в която вярват 
голям брой хора”. Като „грандиозна дяволска дейност” е характеризирал той 
такова планомерно разпространение от Римската църква на лъжата в 
най-широките кръгове на човечеството (виж GA198, 6.VІ.1920). 
Особено катастрофални са последствията от двете нови догми, отна-
сящи се до култа на Дева Мария. Понеже от окултна гледна точка в 
двете напълно са смесени духовните и сетивно-физическите процеси, 
в резултат на което свръхсетивните събития се оказват представени в 
грубо материална, Земна форма. Тъй като в действителност „непо-
рочното зачатие” на Мария има съвсем не физически, а духовен 
смисъл: непорочно зачатие и раждане в нейната душа на космичните 
сили на София, в резултат на което Мария е могла да стане първооб-
раз на представителството на силите на Небесната София на Земята. 
Второто събитие е било в действителност не телесно възнесение на 
Дева Мария на Небето, а посмъртно издигане на нейната душа в 
Космичната сфера на София. 
По такъв начин, чисто свръхсетивните процеси са били два пъти 
обърнати в тяхната противоположност и в тази откровено материа-
листична форма наложени на по-голямата част от християнското 
човечество. В резултат двете нови догми са се оказали в наше време 
не само най-силно средство за лишаване от съзнание на Съзнателната 
душа, но и конкретна сила, във висша степен спомагаща за по-
нататъшното развитие и усилване на материализма в най-широките 
кръгове на човечеството. 
Приведените факти само още един път потвърждават думите на 
Рудолф Щайнер: „Желаещият от историческо-психологична гледна точка да 
разбере източниците на най-новия материализъм трябва да ги търси в [Римокатоли-
ческата] църква” (GA181, 30.VІІ.1918). 
В лекцията от 25.VІІІ.1913 (GA147) може да се намери подробно 
описание на основния окултен източник на подобни заблуждения. 
Ако човек в наше време навлиза в Духовния свят (или получава от 
него инспирации) не с помощта на Съзнателната душа, а с помощта 
на Разсъдъчната душа или Душата на чувството, т.е. в притъпено, 
заглушено съзнание, то той се лишава от възможността съзнателно да 
се срещне там с Пазача на прага. Но, преминавайки покрай него, а 
следователно, навлизайки в Духовния свят по неправомерен за наше-
то време начин, такъв човек неизбежно става жертва на луциферич-
ните или ариманичните сили. При това първите се стремят да похитят 
и отведат човека в своето собствено духовно царство, в царството на 
всеобхватната космична илюзия, а вторите го съблазняват да си 
представя всички свръхсетивни процеси като физически. (За неспо-
собността на съвременния католицизъм съзнателно да премине Прага 
на Духовния свят, т.е. да се издигне до действителна среща с Пазача 
на прага, виж GA203, 6.ІІ.1921). 
 
750 Виж R Riemeck. Glaube, Dogma, Macht: Geschichte der Konzilien. 
Stuttgart 1985. 
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та – това съм аз!”. По такъв начин резултатът от събора 
е бил предрешен. Всички обсъждания и дебати са били 
насочвани от папата и йезуитите към тази главна цел. 
Задкулисната работа и явният натиск постепенно са 
потиснали всички протести, и новата догма – задължи-
телна за целия католически свят – на 18 юли 1870 г. е 
била приета с мнозинство на гласовете751. 
Еднозначна и единствено правилна оценка на тази 

нова догма е дал в хода на съборните дебати американ-
ският епископ Веро, наричайки я „богохулство”. По 
същия начин я е определил и Рудолф Щайнер, поясня-
вайки, че цялата подготовка на събора, характерът на 
неговото провеждане и преди всичко самата нова догма 
не само са се намирали във въпиещо противоречие с 
цялата църковна традиция, но биха били оценени от 
отците на църквата на първите векове на Християнст-
вото само като откровено и явно богохулство!752 Рабо-
тата обаче била свършена и за всички несъгласни оста-
вало или да се примирят (т.е. да отидат на компромис 
със съвестта си), или да основат собствено, независимо 
от Рим направление. Последното скоро възникнало във 
формата на т.нар. течение на старокатолиците, което 
по-нататък така и не могло да придобие сила и остава и 
до ден днешен в малцинство753.  
Приемането на новата догма е било голяма победа на 

йезуитизма над папството, а в по-широк смисъл и над 
цялата Католическа църква. Оттогава за всичките 
следващи времена, т.е. до края на съществуването в 
човешката история на папството като такова (понеже 

                                                 
751 Единствена формална отстъпка, която все пак е успяла да 
постигне губещата своите сили опозиция, е било приемането на 11 
юли от главната конгрегация на предложението на кардинал Гуидо за 
промяна на названието на новата догма. Сега вместо нейната 
първоначална формулировка „За непогрешимостта на римския 
първосвещеник”, както непременно искали да я прокарат през Събора 
Пий ІХ и стоящите зад него йезуити, бил приет по-смекчен вариант: 
„За непогрешимостта на учителската длъжност на римския 
първосвещеник”. С други думи, „непогрешимостта” се признавала не 
на самия папа, като конкретно физическо лице, а само на него като 
ръководител и наставник на цялата Църква, поучаващ я ex cathedra 
(от катедрата), т.е. в онези моменти, когато, по негово мнение, чрез 
него е говорил „Светият Дух”. (Някои примери на подобни „настав-
ления” бяха приведини в б.п.ч. 749). 
 
752 Виж GA174, 22.І.1917, а също думите на Рудолф Щайнер, харак-
теризиращи окултните подоснови на тази догма, приведени по-
нататък в тази глава. 
 
753 Рудолф Щайнер действително по едно време е възлагал опреде-
лени надежди на старокатолическото движение. Самият той е гово-
рил за това например в лекцията от 3.ХІ.1918 (GA185). Освен това, за 
това свидетелства следният факт. Швейцарският антропософ Хуго 
Шустер (1876–1925), активно участвуващ в организирането на антро-
пософската работа в Швейцария в 1903–1904 г., под влияние на 
христологичните лекции на Рудолф Щайнер е почувствал в 1918 г., че 
е призван да стане свещеник. В личен разговор Рудолф Щайнер го е 
посъветвал да приеме сан у старокатолиците. След това в 1919 г. той 
лично е получил от Рудолф Щайнер погребалния ритуал и няколко 
пъти е бил канен за извършване на този обред за умрели антропософи 
{по-късно този ритуал е преминал в Обществото на християните. 
(Общество на християните – така се нарича Движението за религиоз-
но обновяване, основано в 1922 г. от немския антропософ и първона-
чално протестантски пастор Фридрих Рителмайер. В неговото осно-
ваване решаващо участие е вземал и Рудолф Щайнер. Той е съставил 
за Обществото на християните всички ритуали, представляващи 
оттогава неговото съдържание)}. Рудолф Щайнер също собствено-
ръчно е превел за него от латински на немски език целия текст на 
католическата меса (сравни с GA265, стр. 491). 

такава догма, веднъж приета, може да бъде отменена 
само заедно със самия принцип на папството), духът на 
йезуитизма окончателно и безвъзвратно е пронизал със 
себе си и непоколебимо се е утвърдил не само в самия 
Ватикан, но и в цялата многохилядна йерархия на Ри-
мокатолическата църква, приела новата догма, незави-
симо от това, в каква степен това се осъзнава от самите 
нейни свещенослужители. С други думи, от юли 1870 г. 
в духовно отношение йезуитизмът и папството не могат 
вече да бъдат отделени един от друг. И даже ако някога 
в бъдеще (да издигнем такава хипотеза) някой нов, 
„прогресивен” папа отново би забранил Обществото на 
Исус, то това (за разлика от забраната от 1773 г.) нищо 
не би изменило в самата Римокатолическа църква, по-
неже след приемането на догмата за „непогрешимост” 
духът на йезуитизма би продължавал да живее в самия 
принцип на папството и в пронизаната от него църков-
на йерархия754. 
Това, което е станало тогава, може най-добре да се 

изрази със следните думи на Рудолф Щайнер: «Римският 
папа постепенно е станал този, който казва: „Моето царство е 
Царството на Христос; но това Царство на Христос е от този 
свят; и ние трябва да го съграждаме така, че то да бъде от този 
свят”»755. Разбира се, този процес на превръщане на 
институцията на папството в организация, служеща 
само на целите „на този свят”, е започнал много време 
преди разглеждания период, но кулминация този про-
цес достига именно в резултат на провъзгласяването на 
догмата за папската „непогрешимост”. 
Така на Първия Ватикански събор йезуитите са пос-

тигнали главното: оттогава съществува гаранцията, че 
независимо от по-нататъшните външни съдби на самия 
орден, неговият дух ще действа в Земното развитие 
толкова дълго, колкото дълго в него ще съществува 
папството и подчинената му Римокатолическа църква. 
А папството, по мнението на йезуитите, ще съществува, 
разбира се, до края на човешката история. 
Всичко описано има, обаче, още един, по-окултен ас-

пект. И именно него е подразбирал Рудолф Щайнер, 
казвайки: „Папството решително върви против еволюция-
та”756. Тези думи на съвременния Християнски Посве-
тен трябва да се разбират в цялата им дълбочина и зна-
чение. А за това е необходимо да се отговори на въпро-
са: Какво стои зад споменатия по-горе дух на йезуи-
тизма от окултна гледна точка и какви са действител-
ните подоснови на догмата за папската „непогрешимост”, 
т.е. какви са стоящите зад тях намерения не само на 
Земните хора, но също и на насочващите техните пос-
тъпки свръхсетивни Същества? 
За тайните намерения, свързани с провъзгласяването 

на догмата за папската „непогрешимост”, Рудолф Щайнер 
ясно си е изказал мнението в лекцията от 22 септември 
1918 г. Поради това съответното място от лекцията ние 
ще цитираме изцяло: „Вие знаете, че в 70-те години, а по-
                                                 
754 Тук и по-нататък се има предвид не да се критикува една или 
друга отделна личност, а само да се даде обективна характеристика 
на описаните исторически събития. 
 
755 GA292, 5.Х.1917. 
 
756 GA185, 3.ХІ.1918. 
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точно от 1879 г., се открива възможността за мощни, дълбоки 
влияния от Духовния свят. Аз вече описвах това: духовната 
битка, станала преди това в Духовните светове, се изрази [след 
това] в Земния порядък, в порядъка на Михаил. Оттогава за 
хората, които искат това, съществува специална възможност да 
възприемат духовното [има се предвид новото откровение на 
Михаил]. Само че не трябва да се мисли, че Посветените на 
Римокатолическата църква не знаят тези неща! Те, разбира се, 
ги знаят и им противодействат. Тъй като именно поради това, 
че започвайки от 1879 г. от Духовните светове по напълно 
различен начин се подбужда спиритуалният живот, Римокато-
лическата църква, предвиждайки това, въвежда догмата за 
непогрешимост [на папата], за да издигне преграда с помощта 
на тази догма за непогрешимост срещу възможното влияние 
на каквито и да било нови спиритуални истини. От само себе 
си се разбира, че ако мирогледът на хората се придобива само 
от това, което се възвестява ex cathedra от Рим в светлината на 
догмата за непогрешимост, то това би станало мощна преграда 
по пътя на всякакви спиритуални истини, идващи от Духовния 
свят”757. 
От тези думи следва, че ако от екзотерична гледна 

точка приемането на новата догма е било изпълнение 
на основните църковно-политически стремежи на йезу-
итизма, то от езотерична – то е най-решително и целе-
насочено действие на Ватикана против централния 
християнски импулс на нашата епоха, против това 
ново християнско откровение, което започвайки от 
1879 г. се изпраща на човечеството от ръководещия го 
Дух на Времето – Михаил, действащ от времето на 
Мистерията на Голгота в Духовните светове като „Лице 
на Христос”. 
Коментирайки известното изказване на Христос: „И 

ето, Аз съм с вас през всичките дни до свършека на века”758, 
Рудолф Щайнер посочва служещия Му Дух, Михаил, в 
следващите думи: „Това означава: Аз ви откривах Себе Си 
не само тогава, когато бяха написани Евангелията. Чрез Моя 
Дух на Деня, Михаил, Аз ще ви говоря винаги, ако търсите 
пътя към Мене”759. И по-нататък: „От края на 70-те години 
на миналото (ХІХ. Бел. пр.) столетие той [Михаил] е зает с 
това – само ако се стремим към тази цел – да дарява хората с 
истинско разбиране на Импулса на Христос”760. 
Именно в това ново познание на Христовото Същест-

во Ватиканът заедно с Обществото на Исус вижда глав-
ната опасност за своето съществуване. „Светски 
оцветената Римокатолическа християнска църква си е постави-
ла задачата по възможност да скрие от хората Мистерията на 
Христос, да не позволи да се разпространи знанието за нея. 
Устройството на Църквата, получено от католицизма, особено 
подхожда за това, колкото може по-малко да позволява на 

                                                 
757 GA184, 22.ІХ.1918. 
 
758 Ев. Матей 28: 20. 
 
759 GA194, 22.ХІ.1919. 
 
760 GA194, 23.ХІ.1919. В наше време такова ново разбиране на Хрис-
товия Импулс се дава от Михаил на човечеството във формата на 
съвременното духовно познание, или Антропософията. За духовното 
познание като за „дар от Михаил” виж GA152, 2.V.1913. 

хората да узнават за тайната на Христос. По такъв начин, Цър-
квата е станала учреждение за скриване на Мистерията на 
Христос, учреждение, съществуващо за да проникне в света 
колкото може по-малко от Мистерията на Христос. И това в 
наше време човечеството трябва ясно да разбира”761. И на 
друго място: „Католическата църква старателно избягва 
християнската истина, стремейки се всячески да разшири собс-
твената власт. В това се състои нейната цел”762. 
А за това, доколко последователно и съзнателно Пий 

ІХ и обкръжаващите го съветници йезуити са се стре-
мили да противодействат на новото откровение на Ми-
хаил в човечеството, свидетелства още един факт. Два-
найсет години преди неговото начало, в 1867 г., Пий 
ІХ е поканил в Рим повече от петстотин епископи на 
Римокатолическата църква от целия свят и за пръв път 
им е обявил за предстоящото свикване на църковния 
събор, обаче точната дата на неговото провеждане не е 
посочил. Това последно обстоятелство е имало и по-
дълбока причина, понеже – както ще бъде пояснено по-
долу – именно с датата на провеждане на Първия Вати-
кански събор е била свързана една изключително важна 
окултноисторическа тайна, открехваща същността на 
стоящите зад него окултни сили. 
В резултат от срещата в 1867 г. на папата се удава да 

направи първата съществена крачка към приемането на 
новата догма. Съобщавайки на пристигналите в Рим 
епископи полуистината за предстоящия събор и него-
вите цели, Пий ІХ е представил това на своите гости в 
толкова изгодна светлина, че преди заминаването те в 
знак на пълно одобрение на папските намерения и със 
своята лична благодарност му връчили послание, съ-
държащо следното: „Ние заявяваме, че нашето най-
голямо желание и стремеж е да вярваме и да наставля-
ваме това, в което Ти вярваш и което Ти наставляваш, 
да отхвърляме всички заблуждения, които Ти отхвър-
ляш, и единодушно да вървим след Тебе по пътищата 
на Господа, споделяйки Твоя път и Твоите грижи и 
усилия”763. По такъв начин, вътре във висшата църков-
на йерархия е била добре подготвена почвата за прие-
мането на новата догма. 
Както е известно, Първият Ватикански събор е открит 

в края на 1869 г., а е завършил в средата на 1870 г. От-
читайки вече казаното, е естествено да се предположи, 
че при толкова дълга и щателна подготовка тези две 
дати най-малко са могли да бъдат случайни. И действи-
телно, разглеждайки ги от духовнонаучна гледна точка, 
може да се направи откритие, което, подобно на мъл-
ния, осветява самата същност на този събор, а също 
разкрива вътрешната връзка и непосредствената прием-
ственост между него и друг събор на Римокатолическа-
та църква, състоял се точно едно хилядолетие по-рано. 
Това е Осмият „Вселенски” събор, за който вече не-
еднократно говорим на страниците на настощия труд. 
Той е започнал в 869 г. и е завършил в 870 г., а негово 

                                                 
761 GA183, 14.VІІІ.1918. 
 
762 Виж GA338, 2.І.1921. Из отговора на въпрос за Католическата 
църква, зададен след посочената лекция. 
 
763 Виж R Riemeck. Glaube, Dogma, Macht: Geschichte der Konzilien. 
Stuttgart 1985. 
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главно дело е било приемането на нова догма, която 
завинаги е премахнала самостоятелния принцип на 
Духа в цялото по-нататъшно културно и духовно разви-
тие на западното човечество. Дълбоката окултна при-
емственост, съществуваща между Осмия „Вселенски” и 
Първия Ватикански събори, окултноисторически израз 
на която е свързващият тези две събития хилядолетен 
ритъм, Рудолф Щайнер е посочил с думите: „В 869 г. на 
Вселенския събор е бил помрачен възгледът за Духа, за да не се 
позволи на хората с настъпването на ХV столетие да стигнат до 
признанието на Духа, който от Небето управлява Земята, и по 
такъв начин вече в ХІХ столетие да се направи възможно поя-
вяването на де Местър [един от главните идеолози на новата 
догма]”. И по-нататък: „Въвеждането на новата догма за 
непогрешимост [на папата] е отпадане от духовността; с това е 
поставена последната, завършваща точка в процеса, започнал 
на Вселенския събор в 869 г.”764. 

„Последна, завършваща точка” – именно този израз на 
Рудолф Щайнер ни позволява да почувстваме тази 
мощна, преминаваща през цяло хилядолетие и по своя-
та същност дълбоко враждебна на цялата Земна еволю-
ция вълна на развитие, започнала с премахването на 
Духа и завършила с приемането на догмата за папската 
„непогрешимост”, официално и в целия свят провъзгла-
сила Исус Христос за княз на „този свят” в лицето на 
неговия Земен „наместник” – римския първосвещеник. 
Ако сега си спомним, какъв духовен импулс е наме-

рил своя израз в Осмия „Вселенски” събор, а именно – 
свързаният с 666 г. импулс на Академията на Гондиша-
пур, то ние още по-дълбоко ще разберем думите на 
Рудолф Щайнер за това, че „догмата за непогрешимост... е 
изключително действено окултно средство за това, да възникне 
вяра, във висша степен противоположна на Християнството. 
Но такава вяра е важен окултен импулс, водеща далеч от нор-
малното християнско развитие”765. И най-голямата траге-
дия на Римокатолическата църква се състои в това, че 
приемането от нея на новата догма е направило импул-
са на Гондишапур за всичките следващи времена неот-
делим от нейната вътрешна същност. 
И така, онова, което в 869-870 г. е довело до премах-

ване на Духа, в средата на ХVІ в. отново е било прието 
на въоръжение от йезуитите, а в 1869-1870 г. е довело 
до утвърждаване на догмата за папската „непогреши-
мост”, която е свидетелство за пълното тържество на 
духа на йезуитизма в римския католицизъм. 
Явявайки се по своята същност израз на последова-

телна и целенасочена борба против новото духовно 
                                                 
764 Виж GA204, 1.V.1921. Посочената взаимна връзка между 869-та и 
1869-та г. има още един окултен аспект. Рудолф Щайнер е говорил за 
това, че премахването на принципа на Духа на Осмия „Вселенски” 
събор e било Земно отражение на отпадането в Духовните светове на 
цяла редица Ангели от сферата на Михаил, следствие на което e 
станало тяхното по-нататъшно развитие в посока на все по-
нарастващо ариманизиране (GA237, 8.VІІІ.1924). Този процес е дос-
тигнал след това своята висша точка и едновременно своята „последна 
завършваща степен” в 1869-та г., когато ариманизирането на тези Ангели 
е достигнало ниво, на което те вече не просто са отпадали от духов-
ността на Михаил, а са встъпили в борба против нея. Именно отраже-
ние на Земята на тази тяхна борба е бил Първият Ватикански събор, 
„утвърдил догмата за непогрешимост на папата” (Пак там). 
 
765 GA174, 22.І.1917. 

откровение, което, започвайки от 1879 г., трябва посте-
пенно да прониже цялото човечество, дейността на 
йезуитите не е нищо друго, освен тяхната съзнателна 
борба против Светия Дух в цялото Земно развитие. 
Това Рудолф Щайнер е споделил с Л. Полцер-Ходиц в 
техния последен разговор един месец преди смъртта си: 
„Никога не забравяйте: йезуитите отнеха на хората религиоз-
ността и благочестието766, те са напълно единни с властта на 
римската държава. Борбата против Духа, а следователно 
грехът против него, е основното средство за тяхната власт. 
Това е този единствен грях, за който говори Писанието, че той 
няма да бъде простен767! Въпреки това Духът не може да бъде 
унищожен напълно, но само малцина ще успеят да го отнесат в 
бъдещето”768. 
За да завършим разглеждането на йезуитизма, остава 

да отговорим още на въпроса за самите негови свръхсе-
тивни инспиратори. За това Рудолф Щайнер също е 
оставил цяла редица важни указания. Особено забеле-
жителни са три негови изказвания. Първо, че Общест-
вото на Исус е било основано от Игнаций Лойола от 
непосредствени инспирации от Духовния свят769. 
Второ, че същността на „духовните екзерсизи” на йезуи-

тите се състои в това, че изпълняващият ги постепенно 
става в свръхсетивните светове последовател на опре-
делено духовно Същество770. При това в лекциите, в 
които се съдържа посочване на стоящото зад ордена на 
Исус духовно Същество, Рудолф Щайнер вместо по-
нататъшно описание на самите упражнения препраща 
своите слушатели към първата лекция от цикъла „От 
Исус към Христос” (GA131) (1911 г.), където той под-
робно е охарактеризирал тези упражнения, правейки 
вече цитирания от нас извод за непосредствената връз-
ка на цялото течение с първото изкушение в пустинята. 
Трето, че „те [йезуитите] следват и са наставлявани от дру-

го Същество, а не следват и не са наставлявани от Съществото, 
което, за благото на човечеството, сега Антропософията трябва 
да следва”771. И накрая, той стига съвсем близо до същ-
ността на проблема: „Някой може да каже: аз изповядвам 
Исус, изповядвам Христос. Но в Духовния свят не може да се 
изповядва програма, и целият този вид и начин, по който пред-
ставите и понятията за този Исус, за този Христос живеят в 
неговата душа – това е само името на Исус, името на Христос; 
а в действителност той се държи тогава за Луцифер или за 
Ариман и само дава на Луцифер или Ариман имената Исус или 
Христос”772. (А веднага след тези думи Рудолф Щайнер 

                                                 
766 Бел. пр.: Благочестие=живот и постъпки според изискванията на 
християнския морал. 
 
767 Ев. Лука 12: 10. За Утешителя-Свети Дух виж Ев. Йоан 13: 20; 14: 
16-18; 14: 26; 15: 26; 16: 7-15. 
 
768 Текст от разговора на Л. Полцер-Ходиц с Рудолф Щайнер в 
Дорнах на 3 март 1925 г. Цитат от P. Tradowsky. Kaspar Hauser. Dor-
nach 1980. 
 
769 Виж GA185, 2.ХІ.1918; GA198, 6.VІ.1920. 
 
770 Виж GA197, 30.VІІ.1920; GA199, 6 и 7.VІІІ.1920. 
 
771 GA197, 30.VІІ.1920. 
 
772 GA199, 6.VІІІ.1920. 
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преминава към йезуитите, за които говори после до 
края на лекцията. По такъв начин, от целия контекст се 
вижда, че цитираното място може да се отнася само за 
тях). 
Въпросът сега може да се състои само в това, на кое 

именно от двете назовани Същества на Духовния свят в 
действителност служат йезуитите, само наричайки го 
Исус или даже Христос? Отговорът напълно ясно 
следва вече от самия характер на техните упражнения. 
Две войски е бил задължен ежедневно – с цялата сила 
на своето въображение – да си представя всеки йезуит: 
войската на Луцифер в равнините на Вавилон и войска-
та на Исус в равнините на Йерусалим, проявяващи в 
своето непримиримо противостоене всичките сили на 
светлината и всичките сили на тъмнината в историчес-
кото и духовното развитие на човечеството. 
Обаче в това противопоставяне на двете в действи-

телност напълно равни сили, в този безизходен дуали-
зъм с цялата очевидност изпъква същото онова най-
важно заблуждение, което по-късно в художествена 
форма е намерило отражение и в „Изгубеният рай” на 
Милтон и в „Месиада” на Клопщок. В двете произведе-
ния също е описано противостоенето само на двете 
полярни сили: силите на рая и силите на ада, силите на 
светлината и силите на тъмнината. И това, че предво-
дителят на едната страна се именува Исус, а другият – 
Луцифер, нищо не променя в истинското положение на 
нещата. А последното, според Рудолф Щайнер, е тако-
ва, че в двата случая става своеобразна душевна абера-
ция773, в резултат на която в двете произведения божес-
твеното като такова липсва изобщо, а вместо него с 
необикновен драматизъм е изобразена само извечната 
борба на Луцифер (светлината) с Ариман (тъмнина-
та)774, при това на първия само по погрешка е присвое-
но божествено име. Нещо подобно става и при йезуити-
те. Само че за тях е характерна вече не душевна, а мно-
го по-опасна духовна аберация, тъй като тук става дума 
вече не за художествени фантазии, а за изключително 
интензивни окултни упражнения, проникващи в самите 
глъбини на човешката воля. 
За това, че духовното Същество, инспириращо йезуи-

тите от висшите светове и явяващо се своеобразна „Гру-
пова душа” на целия орден, принадлежи към луциферич-
ния род, свидетелства приведеното вече по-горе указа-
ние на Рудолф Щайнер за връзката на техните окултни 
упражнения и преследваната от тях цел с първото из-
кушение в пустинята775. И пак, по-внимателното разг-
леждане разкрива особеното положение на това Същес-
тво сред другите луциферични Същества. Последното 
проличава не само в неговата необикновена мощ, но 
преди всичко в цяла редица присъщи му безспорни 
ариманични черти. Тези черти имат следния произход. 
Както вече беше посочено, провъзгласяването в 1870 

                                                 
773 Бел. пр.: Aberatio (лат.)= заблуда, грешка, отклонение. 
 
774 GA194, 21.ХІ.1919. 
 
775 Това се потвърждава от думите, казани от Рудолф Щайнер на Л. 
Полцер-Ходиц относно това, че йезуитите противодействат на Светия 
Дух (тези слова са приведени на предходната страница). Понеже в 
свръхсетивните светове именно Луцифер се бори против Светия Дух, 
докато Ариман се бори против Принципа на Сина, или Христос. 

г. на догмата за папската „непогрешимост” е било свое-
образно завършване на хилядолетния процес, започнал 
още на Осмия „Вселенски” събор. От тази взаимна 
връзка следва, че така, както в ІХ столетие „премахването 
на Духа” се извършва под прякото влияние на импулса, 
стоящ някога зад Академията на Гондишапур, така и 
провъзгласяването в ХІХ в. на догмата за папската „не-
погрешимост” е било само „последната точка” в посочения 
процес, произлизайки в окултен смисъл от същия този 
източник. А това означава, че свръхсетивният инспира-
тор на йезуитизма макар по своята изначална природа и 
да принадлежи към луциферичните Същества, еднов-
ременно служи като инструмент на ариманичния пос-
ланик на самия Слънчев Демон776. 
                                                 
776 В последно време все по-често може да се срещне мнението, че 
уж Обществото на Исус не играе повече никаква важна роля в струк-
турите на властта на Римокатолическата църква, че уж неговото 
време вече е „отминало”, че йезуитите сега не са на почит у Ватикана 
и, наистина във всеки случай, не се ползват там от никаква поддръж-
ка, даже обратното... Това мнение обаче в никаква степен не съответ-
ства на окултната действителност. Тук, освен всичко, което вече беше 
приведено по този въпрос в настоящата глава, е необходимо да се 
вземе под внимание и следното. 
Понастоящем не подлежи на съмнение, че основните методи на окул-
тната практика на йезуитите, а също някои правила на техния орден, 
е все по-трудно да се съвместяват с изискванията на съвременната 
епоха. Поради това да се печелят за ордена нови членове става все по-
сложна задача, без да отчитаме това, че едва ли някакъв друг католи-
чески орден толкова силно е компрометирал себе си в продължение 
на столетия в очите на световната общественост. 
Обаче казаното само означава, че с течение на времето е възникнала 
крайно необходимата потребност да се обнови, т.е. да се приспособи 
йезуитизмът към променилите се условия на съвременния свят. И 
действително, в ХХ в. се е появила организация, явяваща се по дух и 
структура достоен приемник на Обществото на Исус. Това е основа-
ният през 1928–1930 г. от испанеца Ескрива де Балагер (1902–1975) 
Opus Dei („Дело Божие”), действащ в наше време вече в 87 страни и 
наброяващ повече от 70 хиляди членове. Подобно на Обществото на 
Исус, също и той е бил създаден от определени инспирации от Ду-
ховния свят. А неговият основател още в младостта си е почувствал в 
себе си вътрешния призив да стане Игнаций Лойола на ХХ в. (не без 
причина по-късно отец-изповедник на Ескрива в продължение на 10 
години е бил йезуит) и да организира нова „армия” за Исус и неговия 
папски наместник, но много по-мощна и многобройна, т.к. тя още от 
самото си начало е трябвало да бъде тайна и да се състои предимно 
от миряни. 
Както Обществото на Исус, и Opus Dei е бил изграден върху най-
строго послушание на всички редови членове към своите ръководи-
тели и абсолютна подчиненост на цялата организация на римския 
първосвещеник. Самият Ескрива е казвал, че авторитетът на папата 
следва за него веднага след авторитетите на Исус Христос и Божията 
Майка. Това и подобните на него изказвания тутакси извикват в 
паметта следните думи на Рудолф Щайнер: „Под влиянието на такава сила 
на авторитета хората ще стават все по-безпомощни и по-безпомощни; а тъкмо систе-
матичното развитие на силата на авторитета, влечението, доброто чувство, симпати-
ята към авторитета и към настроенията на авторитета е всъщност принципът на 
йезуитизма” (GA168, 10.Х.1916). 
С този принцип изцяло е пронизан и Opus Dei. Всеки негов член е 
задължен постоянно да контролира другите и, откривайки и най-
малкото отклонение от „духа на обществото”, веднага да донася за 
това на своя ръководител. Освен това, поведението на всеки член, а 
също всичките негови мисли и чувства постоянно се контролират от 
ежедневна изповед пред специален свещеник от ордена. Не случайно 
поради това Opus Dei сега е една от най-консервативните организа-
ции в католицизма, а следователно и най-чужд на цялото развитие на 
Съзнателната душа в съвременното човечество. (Само един пример: 
всеки член на обединението е длъжен всяка година да завербува по 
двама нови члена. При това новите членове може да бъдат вербувани 
вече започвайки от 14-годишната им възраст, т.е. фактически още 
преди пробуждането в юношата на способностите за индивидуално 
мислене и способността за вземане на самостоятелни решения). {Бел. 
пр.: До около навършването на 14-годишна възраст детето се ползва 
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Връщайки се към дадената в началото на тази глава 

характеристика на трите основни окултни потока, пре-
чещи в наше време на правилната еволюция на чове-
чеството, ще обобщим всичко казано дотук. 
Мощното космично Същество, изначално противос-

тоящо в нашия Космос на силите на Христос, което в 
Откровението на Йоан е наречено звяр, числото на кой-
то е 666, а в съвременната Наука за Духа е получило 
името Сорат, или Слънчев Демон, ще може самó непос-
редствено да влезе в Земната еволюция едва в най-
отдалечено „апокалиптично” бъдеще777. А в нашия пери-

                                                                                  
от душата на майка си. В тази възраст се ражда неговата собствена 
душа, която постепенно набира сили и се освобождава от майчината. 
Този процес на освобождаване приключва в около 21-годишната 
възраст на юношата; в окултизма това е възрастта на пълнолетието. 
От 21 до 28-годишна възраст в човека се развива Сетивната душа, от 
29 до 35 – Разсъдъчната душа или Душата на чувството, и т.н. }. 
А основната разлика на Opus Dei от Обществото на Исус се заключа-
ва в това, че преобладаващото мнозинство от членовете в него са 
миряни, които могат да се намират на всички степени на социалната 
стълбица, от работника до министъра, да се занимават с всякакви 
професии – с голямата политика, с бизнес, да работят в медиите или 
да бъдат избирани в парламенти. Но всичко това се осъществява при 
пълна анонимност относно принадлежността към Opus Dei, понеже 
според законите на организацията членството в нея трябва да остава 
абсолютна тайна за околните. В резултат пред ръководството на Opus 
Dei се открива уникалната възможност чрез своите подчинени да 
влияе практически върху всички страни от живота на съвременното 
общество, запазвайки при това пълно инкогнито. В наше време тази 
организация, във висша степен пронизана от духа на йезуитизма, в 
която той, може да се каже, е намерил втори живот, все по-активно е 
покровителствана от Ватикана. 
Така в 1981 г. папа Йоан-Павел ІІ е открил процес за канонизиране на 
основателя на Opus Dei, а в следващата година вече е издигнал орга-
низацията в ранг на лична прелатура (виж K. Steigleder. Das Opus Dei, 
eine Innenansicht. Zürich 1985). 
Обаче би било грешка от казаното да се направи извод, че поради 
успехите на Opus Dei Обществото на Исус повече не интересува 
Ватикана. По-скоро става по-ясно разграничаване на функциите. 
Opus Dei – като нова и по-ефективна форма на борба с развитието на 
Съзнателната душа – е предназначен главно за съвременна Европа, 
докато за откуп на Обществото на Исус по-скоро са отдадени други 
райони на света, главно Северна и Южна Америка. 
Северна Америка привлича йезуитите не само със своето централно 
политико-икономическо положение в съвременния свят, а преди 
всичко с дълбокото окултно родство на йезуитизма с американизма, 
за който още ще бъде подробно казано в следващата глава. А отно-
шението на йезуитите към Южна Америка има твърде дълга история, 
започнала с основаването в самото сърце на континента, между Бра-
зилия и Аржентина, на знаменитата йезуитска държава в Парагвай, 
просъществувала повече от столетие и половина (1610–1768) (виж 
GA167, 9.V.1916). Специалният интерес, изпитван от Обществото на 
Исус към Южна Америка, е обусловен от това, че потенциалът на 
естествената душевна религиозност на населяващите я народи по 
своята интензивност (но не и по характер) е сравним само с религи-
озността на славянските народи. Тяхното завладяване и използване за 
свои цели вече отдавна се разглежда от йезуитите като изключително 
важна задача. 
Има наистина и още по-дълбоки причини за този интерес. Те може да 
бъдат разбрани, ако се вземе под внимание една забележка, направена 
от Рудолф Щайнер в частна беседа за това, че ако Източна Европа 
поради някакви причини не успее да изпълни своята мисия в Шестата 
културна епоха (което само по себе си ще бъде голямо нещастие не 
само за самата нея, но и за цялото човечество), то тогава тази мисия 
ще премине към Южна Америка, главно към Бразилия (виж б.п.ч. 
996). Имайки свои собствени планове за Шестата културна епоха, 
Обществото на Исус се стреми поради това да укрепи своите позиции 
едновременно и в Източна Европа, и в Южна Америка. 
 
777 Виж GA104, 29.VІ.1908. 

од на еволюция то действа в Земното развитие чрез 
посредничеството на определено „избрано” от него 
„Същество с ариманична природа”778, чрез своя посланик, 
който още в 666 г. стои зад (е инспирирал дейността на. 
Бел. пр.) Академията на Гондишапур. 
На свой ред това ариманично Същество, служещо на 

Слънчевия Демон като главен инструмент за постигане 
на неговите цели (т.е. целите на звяра), в настоящия 
период на Земното развитие действа по три начина. 
Първо, чрез луциферичните Духове779, второ, чрез под-
властните му ариманични Духове, и трето, повече или 
по-малко непосредствено, подобно на това, както това е 
ставало около 666 г. За този трети вид действие, за раз-
лика от другите два вида, може да се говори като за 
произлизащо от сферата, която не принадлежи непос-
редствено към еволюцията на човечеството и поради 
това означена в Писанието като „бездна”. 

 

 
 

*Имагинативният образ на стоящото зад болшевизма 
ариманично Същество е описан в пророческата билина, 
текстът на която е приведен в Приложение ІІІ. 

 
Тези три вида въздействия на ариманичния посланик 

на Слънчевия Демон намират своето Земно изражение 
в трите подробно разгледани в тази глава окултни тече-
ния: първият вид – в йезуитизма, вторият – в някои 
активно занимаващи се с политика тайни ложи или 
„братства” на Запада, а третият – в болшевизма780. 

                                                 
778 GA184, 11.Х.1918. 
 
779 Рудолф Щайнер в различни контекстове в своите лекции нарича 
„Антихрист” не само ариманичните, но и луциферичните Същества (виж 
например GA130, 9.І.1912). Луциферичните Същества в случая, 
когато стават оръдия на Слънчевия Демон. За луциферичните източ-
ници на йезуитизма виж също GA184, 6.Х.1918. 
 
780 На това място е необходимо макар и съвсем накратко да разгле-
даме още едно течение на злото, без споменаването на което общата 
картина на негативните окултни течения на ХХ в. би останала непъл-
на. Това е течението на националсоциализма, завзело властта в Гер-
мания през 1933 г. и разпалило Втората световна война. Рудолф 
Щайнер в негово време вече е посочил факта на почти едновременно-
то появяване и използване и от болшевиките, и от националсоциалис-
тите на свастиката като символ на своето движение. Така, в болше-
вишка Русия в 1918 г. са били използвани парични купюри от 10000, 
1000 и 250 рубли със знака на свастиката (за пръв път руски пари с 
този знак са били отпечатани в 1917 г. от Временното правителство). 
И приблизително в същото време този символ е бил избран в Герма-
ния от националсоциалистическата партия. 
В азиатските култури свастиката е била прадревен слънчев знак. 
Обаче след Мистерията на Голгота, когато Христос напуска Слънце-
то и свързва своята по-нататъшна съдба със Земята – т.е. вече в хрис-
тиянската епоха на развитие – свастиката може да бъде лесно обърна-
та в символ на антихристиянските сили, противодействащи на цялото 
Земно развитие. Казано по друг начин, тя е използвана като символ 
на самия Слънчев Демон. „Някои членове на болшевишкото правителство са 
били толкова умни, колкото и немските националисти, за да изберат за свой знак 
древния [символ] на свастиката” (GA353, 27.VІІІ.1920). Понеже „там, където се 
прави голямата политика, знаят как трябва да се въздейства на човешките души” 
(GA199, 10.V.1924). 
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По такъв начин, в това течение на злото в нашата епоха, ние, както и 
в болшевизма, имаме работа с много повече непосредствено вмеша-
телство на Слънчевия Демон в Земната еволюция. Само че, ако в 
единия случай той е използвал духовни Същества отначало при-
надлежащи към Йерархията на Духовете на Формата, но изостанали и 
действащи след това в качеството на неправомерни Архаи или Духо-
ве на Времето (оттук е интернационалният характер на болшевизма), 
то във втория случай той е използвал Същества от друг род, някога 
принадлежащи към Йерархията на Архаите, но после, в резултат на 
изоставане, започнали да действат като неправомерни Архангели или 
лъжливи Народни Духове (оттук и крайно националистичните тен-
денции на националсоциализма). 
Действието в човечеството на двете категории изостанали Духове на 
по-ниско ниво се е оказало диаметрално противоположно. Фалшиви-
те Архаи пораждат в подложените на тяхното влияние човешки души 
прекомерно усилване на ариманичния елемент, а фалшивите Архан-
гели – на луциферичния. Оттук произлиза определено родство на 
първите с характера на действие на тайните ложи на Запада, действи-
телните творци на „социалистическия експеримент” на Изток в Европа, а 
вторите – с течението на йезуитизма, някои елементи на който може 
да се проследят например в нацистката партия и особено в СС, също 
изградени по принципа на религиозния орден. (За участието на Римо-
католическата църква в идването на Хитлер на власт виж Ch. Linden-
berg. Die Technik des Bösen. Stuttgart 1985). 
Действието на силите на злото в света е твърде сложно. Поради това 
в националсоциализма, както и изобщо във всеки национализъм, в 
значителна степен действат също ариманичните сили (GA177, 
26.Х.1917), а в болшевизма, особено ако той приема формата на 
псевдорелигия и се оцветява с псевдоидеализъм – луциферичните. 
Съответно, в конкретната Земна история може да се открие наличие-
то на съществена политическа и финансова помощ, която е била 
оказана до началото на Втората световна война на Хитлер от за-
падните държави и източниците на която в крайна сметка винаги 
водят началото си от същите тайни ложи на Запада. И обратно, Ру-
долф Щайнер в лекциите си нееднократно е указвал на определена 
връзка, съществуваща между Католическата църква и Обществото на 
Исус от една страна, и болшевизма – от друга. „Католическата църква 
възнамерява да създаде съединяващ мост между радикалния социализъм, комунизма 
и своето владичество” (GA198, 6.VІ.1920). Последното и сега става в някои 
страни на третия свят, например в Южна Америка, а също в Европа, в 
някои страни на бившия източен блок (виж също GA181, 30.VІІ.1918; 
GA197, 13.VІ.1920; GA204, 29.ІV.1921). 
По такъв начин, обхващайки с поглед вече приближаващия се към 
края си ХХ в., може да се отбележат две течения на злото, принадле-
жащи към Земната еволюция (тайните ложи на Запада и йезуитите), и 
две течения, имащи своите източници под нейното ниво (болшевизъм 
и националсоциализъм), а следователно, притежаващи най-радикална 
антихристиянска насоченост. За двете последни Рудолф Щайнер е 
казвал: „Двояко се е повдигнало на повърхността против християнския импулс в ХІХ 
и ХХ столетия. Национализмът – луциферичният образ на антихристиянството и 
онова, което достига върха си в ленинизма и троцкизма – ариманичният образ на 
антихристиянството. Това са двете лопати с които днес копаят гроба на Християнст-
вото: национализмът и ленинизмът. Понеже навсякъде, където национализмът и 
троцкизмът вършат своите култови действия... там днес се дълбае гробът на Христи-
янството. За онези, които разбират, там цари настроение, което наистина е настрое-
ние на Страстния петък: носителят на Християнството лежи в гроба, и хората поста-
вят на него камък, два камъка поставят те на него – камъка на национализма, и 
камъка на всички видове външен [материалистичен] социализъм. Човечеството 
трябва да стигне до Пасхалното Утро до времето на премахването на камъка, или на 
камъните от гроба. Обаче Християнството ще се издигне от гроба не по-рано от 
преодоляването от хората на всички национализми и всички лъжливи социализми и 
от намирането на пътя, който е необходимо да търсят вътре в себе си, пътят, който 
ще може да поведе към разбиране на Мистерията на Голгота” (GA198, 3.ІV.1920). Не 
трябва поради това да се удивляваме, че Антропософията и антропо-
софите са преследвани еднакво и при нацистките, и при 
комунистическите (болшевишките) режими { „...на 18 юли 1919 г. Светата 
конгрегация в Рим издаде декрет за забрана на католиците да четат антропософска 
литература. Това става в същото време, когато под покровителството на 
правителството, представящо се за социалистическо, се водят преговори за 
учредяване в Берлин на римокатолическа нунциатура” (GA195, 1.І.1920). Бел. пр.}. 
Към казаното може още да се добави, че двата основни „експеримен-
та” на ХХ в., извършени в 1917 г. в Източна и в 1933 г. в Средна 
Европа, са предоставили възможност на стоящите зад тях демонични 
сили да натрупат известен опит, който те безусловно ще се опитат да 
използват – макар, вероятно, в други форми – в своята борба с ръко-
водените от Христос за бъдещето на цялото Земно човечество добри 

Всичките три течения – йезуитизъм, западни ложи и 
болшевизъм – са станали оръдия на антихристиянските 
сили, защото те, всяко по свой начин, са попаднали под 
трите големи „изкушения в пустинята”: йезуитизмът – 
под първото; западните ”братства” – под второто781; 
болшевиките – под третото782. Съблазнени от арима-
ничния посланик на Слънчевия Демон, те в своята ду-
ховна слепота водят в Земното развитие борба: йезуи-
тите – против Импулса на Духа; западните ложи – про-
тив Импулса на Сина, опитвайки се в наше време да 
извоюват в Духовния свят, намиращ се най-близко до 
Земния, мястото на етерния Христос за самия посланик 
на Слънчевия Демон783; и накрая болшевиките, стре-
мящи се да разпространят в целия свят атеизма, отх-
върлящ даже самата мисъл за съществуването на Бога в 
света784, се борят по този начин с Принципа на Отеца. 
                                                                                  
Йерархии. Но тогава на тях с особена сила ще могат да се противо-
поставят хората, които, преминавайки в наше време през опита на 
тоталитарните режими, между смъртта и новото раждане ще претво-
рят своето знание в нови способности на Духа, при помощта на които 
те в бъдеще ще могат особено ефективно да противодействат на 
разпространяването на силите на злото на Земята. 
 
781 Както във второто изкушение Христос Исус е трябвало да се 
съпротивлява на съблазънта по незаконен начин да преодолее силата 
на тежестта на Земята, т.е. основния закон на физическия свят, така 
противодействащите сили се стремят да съблазнят членовете на 
окултните ложи на Запада с „ариманично безсмъртие”, също толкова 
радикално нарушаващо висшите закони на Земното битие, изначално 
управляващи силите на живота и смъртта в човечеството. При това 
специална помощ в тази дейност на ариманичните Духове оказват 
луциферичните, съблазняващи членовете на споменатите ложи за 
участие в различни видове ритуали на церемониалната магия, произ-
лизащи като правило от минали епохи на Земното развитие и поради 
това напълно чужди на душевния живот и духовните задачи на съв-
ременния човек. В резултат техните членове само по-сигурно попадат 
след това под властта на Ариман, ставайки негови послушни оръдия 
(виж по-подробно в GA174, 20.І.1917). 
 
782 Последователността на изкушенията тук се привежда според „От 
изследването на Акаша. Петото Евангелие” (GA148). 
 
783 Виж словата на Рудолф Щайнер на стр. 208-209 и б.п.ч. 695, а 
също б.п.ч. 696. 
 
784 В лекцията от 27.Х.1919 (GA193), а също в някои други, говорей-
ки за предстоящото в началото на третото хилядолетие въплъщение 
на Ариман на Земята (виж Глава 17), Рудолф Щайнер посочва главно 
три тенденции в съвременния свят, които подготвят неговото въплъ-
щение. Това е, първо, съвременната наука в такава степен, в каквато 
тя отхвърля всяко духовно разбиране на света. Второ, всички направ-
ления, стремящи се да разделят човечеството на постоянно вражду-
ващи между себе си класи, партии, националности. Във връзка с това 
Рудолф Щайнер споменава също Маркс, приел за основа на целия 
исторически процес „класовата борба”, т.е. принципа на омразата и 
враждата. Накрая, третото направление иска да запази в религиозния 
живот на човечеството единствено само наследените от миналото 
традиции. То призовава да се опираме само на „простото” разбиране на 
Евангелията и активно отхвърля всякакво тяхно духовнонаучно 
задълбочаване, а следователно, и действително разбиране на Христо-
вото Същество и Неговите връзки с целия Космос. Не е трудно да се 
види връзката на тези три негативни тенденции на съвременната 
цивилизация с вече разгледаните основни течения на злото. Така, 
първата тенденция предимно се поддържа в човечеството от западни-
те ложи, втората е достигнала в ХХ в. своето крайно изразяване в 
полярността на болшевизма и националсоциализма, а третата с осо-
бена сила е представена от йезуитизма, поставил за своя цел да не 
допусне притока в човечеството на нови духовни и особено христо-
логични познания {виж също GA191, 1.ХІ.1918, където Рудолф 
Щайнер специално отбелязва материалистичната наука и съвремен-
ната Теология [θεολογία (гр.)=теология, богословие. Бел. пр.], които, 
независимо от тяхната привидна външна противоположност, „работят 
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заедно, ръка за ръка”, в смисъл за подготовка на бъдещото въплъщение 
на Ариман}. С това предстоящо въплъщение на Ариман – т.е. на 
Съществото от чисто ариманична природа – във физическо тяло, ако 
то успее, ще бъде също свързано значителното усилване на влиянието 
върху цялото човечество и на описаното по-горе още по-мощно 
ариманично Същество, действащо само на етерен план, в качеството 
на посланик на Слънчевия Демон. Този „посланик” тогава ще инспирира 
и по всякакъв начин ще помага на въплътеното в човешко тяло ари-
манично Същество в неговия стремеж да съблазни човечеството за 
антихристиянска и изцяло ариманична еволюция. Не е изключена 
възможността даже за неговата временна инкорпорация във въплъте-
но същество в най-кулминационните моменти на Земната дейност на 
последното, за усилване на неговата окултна власт и магично въз-
действие върху Земните хора, „за да заблуди, ако е възможно, и избраните” 
(Ев. Матей 24: 24). 
 {Бел. пр.: Западните братства и британизмът. «Аз бих искал да 
направя разлика между британските народи и онези, които, изразявайки се тривиално, 
като “задкулисни вдъхновители” стоят зад извършващото се, както това беше доста-
тъчно характеризирано. 
Няма нужда да се идентифицираме с тези импулси, а също разбира се моята задача 
не е да спирам някого от идентифициране с тях. Само че такъв човек трябва да знае, 
какво става в действителност, а не да казва, че той се идентифицира с идеалите на 
правото на малките народи и т.н.; на него трябва да му бъде ясно, че неговата воля – 
това е световното господство (виж Велика Британия на политическата 
карта на света в началото на ХХ в.; тогава тя владееше почти ¾ от 
територията и ¾ от населението на света. Бел. пр.)» (GA174, 6.І.1917). 
 “Англичаните, народът на егоизма, завоюваха Тибет, за да изчезнат от Земята 
остатъците от духовност” (GA264, стр. 212). 
 “До 90-те години на ХІХ в. Англия беше образец на истински, искрен парламента-
ризъм, парламентът даваше импулсите на външната политика... Народът действител-
но съучастваше във външната политика. Но по-късно инициативата премина в ръцете 
на задкулисни вдъхновители. Външната политика беше иззета от парламента, от 
министерството на външните работи и пренесена във вътрешен комитет и в някаква 
канцелария на министерството на външните работи” (GA173, 18.ХІІ.1916). 
 В 1924 г. Рамзей Макдоналд стана премиер-министър от трудова 
партия, а не от една от двете господстващи преди. “Системата на Макдо-
налд в Англия унищожи столетната традиция. Това е нещо изключително важно, а 
светът даже не го забеляза” (GA300в, стр. 113). 
 Когато преди няколко години се говореше за тайни общества, то 
казаното се посрещаше с иронична усмивка. Но сега не е така – за 
сравнително кратко време всичко се промени. «Трезвата английска преса 
[вестник ”Morning Post”, Лондон 12–30 юли 1920 г.], не позволяваща си особени 
скокове, цели седмици публикуваше статии за съществуването на тайни общества, и 
макар тези статии, ако говорим за техния произход, не са нищо друго освен преработ-
ване, предаване в друга форма на труда на йезуитите, все пак може да се каже: макар 
хората неправилно да си представят иззад кой ъгъл духа вятърът, самия вятър те 
виждат» (виж GA199, 15.VІІІ.1920). 
 “В миналото тиранията възникна поради това, че определени хора виждаха своя 
дълг в това, действително да приемат онова, което е признато от Рим (Римокато-
лическата църква. Бел. пр.). 
Но тиранията ще стане много по-голяма, когато дойдат времената, в които не онова, 
което ще реши ученият, не онова, което ще реши философът, ще представлява 
основата на вярата, а онова, което ще позволят да се вярва органите на тези окултни 
братства. Нито една човешка душа не ще вярва в нищо друго, освен само в онова, в 
което ще бъде предписано да се вярва от тази страна; от никъде в света няма да 
дойде нито един обичай, освен само от тази страна, която ги нарежда. Към това се 
стремят тези братства. 
И наивен идеализъм – макар изобщо идеализмът да е добро свойство – е да се 
вярва, че подобни неща вече отминават, че остават в миналото и напълно ще спрат 
със свършването на войната. Войната е само началото на всичко онова, към което – 
както го характеризирах – подобни неща имат тенденцията да се развиват. И единст-
вената възможност те да се избегнат се състои в ясното, правилно разбиране на това, 
което става; нищо друго не е годно. 
Ето защо, ако някой не пожелае да слуша и да вижда това, и даже ако против това 
слушане и виждане се предприемат мерки, то вероятно винаги трябва да се намират 
хора, които ще посочват цялата интензивност на това, което става в действителност, 
които не ще се изплашат от заплахи и ще посочат цялата сила на това, което става” 
(GA174, 22.І.1917). 
 «Определен брой хора трябва да намерят сили да се съпротивляват с всичките 
сили на своята личност, срещу развилнелите се вълни на материализма. Защото, с 
изживяващия себе си в индустриално-търговските импулси с материализъм, ще се 
съедини онова, което във все по-голяма, и по-голяма степен прониква в материализ-
ма от другите изостанали, назадничави импулси, от китайско-японския, а по-точно от 
японския елемент… 
Вчера тук попитаха: Нима не мислят онези общества на Запад, които работят за 

                                                                                  
груповите интереси, за това, че на Изток се засилват японците. –Хората, принадле-
жащи към такива общества, не разглеждат това като нещо лошо, а като подкрепа на 
материализма. Защото онова, което идва от Азия, ще стане именно особена форма 
на материализъм. Поради това във всички случаи трябва да стане ясно, че с всички 
сили трябва да се противостои на вълните на материализма. Това може всеки човек... 
С две тези може да се изрази необходимото за противодействие на материализма, 
който в определен смисъл е и правомерен. Светът в Петата следатлантска културна 
епоха още повече ще бъде обхванат от индустриализацията и търговията, но трябва 
да съществува и противоположен полюс: трябва да има хора, които с разбиране да 
работят от противоположната страна. Защото, какво искат тези окултни братства? 
Тези окултни братства работят не поради особен британски патриотизъм, а те искат в 
края на краищата да поставят цялата Земя под господството на материализма. И 
понеже, съгласно законите на Петата следатлантска културна епоха, определени 
елементи на британския народ като носители на Съзнателната душа, особено под-
хождат за това, тези окултни братства искат чрез сивата магия да доведат работата 
до използването на този подходящ елемент като покровител на материализма. В това 
е цялата работа. 
Знаейки какви импулси действат в световното развитие, те могат да ги насочват. 
Никаква друга съставна част на народите, никой друг народ не е годен в такава 
степен да превърне цялата Земя в материалистична сфера. Ето защо на такъв народ 
трябва да му бъде поставена вила на врата и да му пометат всички спиритуални 
стремежи, които естествено живеят във всеки човек. И понеже Кармата е такава, че 
тук особено действа Съзнателната душа, то тези окултни братства търсят именно 
елемента на британския народен характер. Тяхната цел е да изпратят вълните на 
материализма в света, да поставят физическия свят под господство, за откровенията 
на Духовния свят да се говори така, както се говори за откровенията на физическия 
свят. 
На това трябва да противостои стремежът на онези, които разбират необходимостта 
от спиритуализма на Земята... Техните стремежи могат да се изразят с две тези. 
Първата ви е добре позната, но тя трябва да се казва от цялото човешко сърце, от 
цялата душа: “Моето царство не е от този свят...” (Ев. Йоан 18, 36)... Това трябва 
да звучи срещу комерсиалния материализъм... 
Втората теза е: “Отдавайте кесаревото на кесаря и Божието на Бога!” (Ев. Марко 
12, 17)» (GA174, 15.І.1917). 
 В третото хилядолетие, в средата на човечеството и на Изток, и на 
Запад вече ще се появи прозрението в миналите и в бъдещите 
инкарнации. “На Запад от определени тайни подоснови ще се появи тенденцията 
да се потисне, да се заглуши знанието за повтарящите се Земни животи. Войната 
срещу повторните Земни животи в бъдеще ще се води от определени, високо 
посветени кръгове на англоамериканската раса. Онова, което може при това да се 
каже, звучи парадоксално. По определен начин някои духовни центрове на Запад 
искат да доведат до завършване на повтарящите се Земни животи, т.е. редовните 
животи между раждане и смърт, а след това между смърт и ново раждане и след това 
между раждане и смърт. Искат да предизвикат съвсем друга насока на човешкия 
живот и има средства, с помощта на които това може да се направи. 
Искат с помощта на определено обучение, с определен кредит на едни или други сили 
да доведат човешката душа в такова състояние, че след смъртта тя все повече да 
чувства себе си родствена, близка на Земните отношения, на Земните сили, да 
получи особено влечение към Земните сили – към духовно-Земните сили разбира се. 
Тогава, след смъртта тя няма да отиде далеч от Земната сфера и ще може да влияе 
върху нея… но вследствие на това за нея ще изчезне и необходимостта отново да 
слиза във физическо тяло. 
Англоамериканската раса се стреми към изключителен идеал: да не се връщат 
повече в Земни тела, но с душата да придобиват все по-голямо влияние върху Земя-
та, с душата да стават все повече Земни. Стремят се да направят подобни живота тук, 
на Земята, и живота post mortem, живота след смъртта. 
Това ще постигнат отначало с онези, които се обучават в това направление; но 
постепенно такова обучение ще стане всеобщо. Това ще постигнат като събудят, като 
предизвикат в човека много по-силно да усеща Земята, отколкото неговото така 
наречено нормално състояние на това усещане” (GA181, 3.VІІ.1918). 
 «Англоамериканският свят има своите Посветени хора, преминали през Инициа-
цията, знаещи как да ценят духовните сили... 
В ложите на Посветените тези хора казват: Ние на Запад подготвяме всичко за това, в 
бъдеще с всички средства, каквито може да се извлекат от Духовния свят – да се 
извлекат по неправеден, несправедлив начин – ние да можем да възвеличим нацио-
налната чест на такива хора, които като отделни хора, на плутократична 
[πλουτοκρατία (гр.)=форма на държавен строй, при който властта 
принадлежи на богатите. Бел. пр.] основа ще могат да господстват над стра-
ните, където ще се осъществява социалистическият експеримент. 
Това беше подготвено на Запад. В това се внедриха ариманичните Духове и в нашия 
свят търсеха онези индивидуалности, които можеха да чакат, които не години, а 
десетилетия се подготвяха за своите действия, станали голямата политика. В този 
англоезичен свят господства не военната дисциплина, каквато тя е известна в Средна 
Азия, а спиритуална дисциплина и то във висша степен. Тя е толкова силна, че можа 
да направи свои кукли-марионетки невинни като зайци такива хора като Асквин (1852–
1928; през периода 1908–1916 г. е английски премиер-министър) и Грей (1862–1933; 
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през периода 1905–1916 г. е английски министър на външните работи)... За Грей, 
негов колега казва, че прави впечатление на постоянно съсредоточен човек, тъй като 
не е произвел нито една собствена мисъл. –Но такива хора и търсят, когато искат да 
имат марионетки за световния театър» (GA192, 22.VІ.1919). 
 Лорд Нортклиф става най-големият вестникарски магнат в Англия 
и Америка. ”Той стана невидим повелител, господар на по-голямата част на 
британската, френската, американската преса, така че в по-голямата част от пресите 
на Англия, Франция, Америка не се появява нищо, което да не произлиза от този 
център. На останалата преса й е много трудно да остава независима, да се съпротив-
лява на това, което тече по тези канали. Неговият идеал се състои в това да изкорени 
всичко, което не произлиза от един център... Помислете каква безгранична тирания 
над отделния човек се осъществява от тази страна!” (GA176, 24.VІІ.1917). 
 “Няма смисъл да питате, дали Нортклиф или самият Лойд Джордж в една или 
друга степен са посветени в тези сили. Важното в случая е дали те постъпват в духа 
на тези сили. На вас ви е необходимо само да видите, че даже техните инстинкти 
действат в посоката на тези сили” (GA186, 1.ХІІ.1918). 
 “Американските индианци, които бяха изкоренени, имаха интензивно свръхсетив-
но знание, което придобиваха с помощта на такива методи, на които после от тях се 
научиха англоамериканците и в отчасти окултурен, но вследствие на това и декадент-
ски вид, след това опазиха (съвременен пример за това е Кастенеда, чиито 
книги са популярни и в България. Бел. пр.). В това се състои важен процес 
от Земното развитие” (GA192, 20.VІІ.1919). 
 Запад–Изток–Средна Европа. “Ако искаме да основем търговско-
индустриално световно господство, то за това основната област трябва да бъде 
разделена на две части. Такава е природата на търговско-индустриалното… търгови-
ята не може да съществува без противостояща, без съпротивляваща се област. 
Затова, когато от едната страна се основава британската търговия, то от руснаците 
ще бъде направен принадлежащ към тази търговия противоположен полюс. За да има 
световна диференциация между покупко-продажба, за да става циркулация, е необ-
ходимо да има две области. Невъзможно е целият свят да бъде единно царство... 
Това е голяма, гигантска мисъл на онези окултни братства, за които говорих. 
Това е световна гигантска мисъл – да се създаде противоположност, в сравнение с 
която всичко останало се оказва дреболия, противоположност между британската 
търговска империя и онова, което се получава от руснаците с действащата в тях чрез 
спиритуалните заложби подготовка за Шестата следатлантска културна епоха... 
Понеже, изразявайки се тривиално, е трудно да си представим по-добър противопо-
ложен полюс за това, което на Запад се създава като цвят на търговско-
индустриалното мислене, от руските славяни, които в бъдеще, съвсем очевидно, още 
по-малко отколкото сега, ще бъдат склонни да се занимават професионално с търговия 
и които именно поради това и образуват противоположен полюс. 
Разбира се подобна империя сама трябва да изкаже своите условия. И това беше 
дълбоката мисъл на Спенсер и неговите предшественици, която постоянно подчерта-
ваха: Индустриално-търговското общество не желае да има работа с война, на него 
му е нужен мир и то обича мира. –Това е несъмнено така. Така да се каже, съществу-
ва дълбока любов между търговско-индустриалните стремежи и миролюбивия еле-
мент в света. Само че понякога това миролюбие приема удивителни, странни форми. 
В сегашната нота на Уилсън се съдържа нещо забележително... Това е нещо “гигантс-
ко”, гигантско поради абсолютно глупавата, лекомислена, повърхностна игра с исти-
ната... Две неща са написани на хартията: ние ще победим средната държава, но ние 
нищо няма да й направим... 
Да последваме мислено там, където ни водят. –Имаме работа с разделянето на света 
и е нужно да го разделим така, че да може да се каже: Ние искаме мир и сме само за 
мир. –Цялата работа е в рецептата. За нея много пишат, същността й е в това, че тя 
напомня изявление от рода: Аз не искам да ти направя нищо лошо и косъм няма да 
падне от главата ти, аз само ще те затворя в дълбока изба и няма да ти дам да 
ядеш!... И кой ще каже, че аз съм докоснал дори и само един твой косъм? –По такава 
рецепта се формират много неща, в това число и миролюбието... Но ако у вас възник-
ва недоволство от търговското господство в света, то това е неприемливо за другите. 
Така миролюбието на търговията в бъдеще ще бъде разрушено. Това разбират онези, 
които разделят света на две, и поради това става необходим между тези две части 
вал. Този вал трябва да бъде създаден във вид на голяма южноевропейска конфеде-
рация, в която ще влезе Унгария и много друго, за което аз вече говорих; именно това 
трябва да осигури мира... 
Това е гигантска мисъл: само южните пристанища, излизащи в Средиземно море, да 
оставят свободни за Франция, а останалите да въведат в сферата на своето влияние. 
Това означава всъщност, че френската колониална държава и самата Франция са 
илюзия, тя съществува под друг протекторат, самата влиза в сферата на влияние... 
Да се създаде свят на материална, индустриална, търговска култура – това наистина 
не е лошо, такава е необходимостта, общо казано. Но трябва да бъде създаден и 
противоположен полюс... Трябва да се сблъскат противоположности и в тяхното 
сблъскване се развива реалността... Противоположният полюс може да се намери в 
Средна Европа. Понеже помислете, каква опозиция Средна Европа създаде на 
култово-теократичния испано-италиански юг, опозиция, достигнала своя връх в 
лицето на Лутер, а своята най-голяма дълбочина – в средноевропейската мистика. С 
това се съедини не просто немското или германското, но там действаше и славянско-
то заедно със средноевропейското... Тази вътрешна задълбоченост действаше както 

                                                                                  
в чеха Ян Хус, така и в германизирания англичанин Уиклиф, и в Цвингли, и в Лутер... 
Средна Европа със западните славяни е в някакъв род опонент на периферията на 
славянството. Изтокът е съединен със Средна Европа, макар политически между тях 
да могат да възникнат многобройни разногласия... Хус, полякът Коперник – би могло 
да бъдат назовани и много други имена – образуват връзка на физически план. 
…Това се разкрива и от разглеждането на окултните връзки. 
Да вземем само един случай: Душата на Галилей отново живя в Ломоносов, основа-
телят в много отношения на славянската култура на Изток. В средата тук е разполо-
жен Духовният свят. И може да се каже: средноевропейските славяни на физически 
план са свързани със Запада. А онова, което е разположено зад тях, е свързано с 
хората на Запада чрез висшия свят” (GA174, 15.І.1917). 
 “Водят работата към това, да направят науката на Земята възможно най-
атеистична. И в това отношение особено плодотворна е дейността именно на култу-
рата на англоезичните страни в най-ново време. Англоезичните народи няма от какво 
да се оплакват. Те достигнаха неимоверно много, защото цялото научно направление, 
безрелигиозната, атеистична наука те разпространиха по цялата Земя. Тя стана 
господарка на цялата Земя. А гьотеизмът, нейната съвършено съзнателна противо-
положност, не можа да намери място даже в страната на самия Гьоте... На външния 
свят дават атеистична наука; за вътрешния кръг, който трябва да насочва хода, 
развоя на световните събития, науката е едновременно и религия, а религията в 
същото време е и наука. 
По-лесно от всичко ще бъде да държат в ръцете си Изтока на Европа като му съхра-
нят безнаучна религия. По-лесно от всичко е да държат в ръцете си Средна Европа, 
ако й насадят, ако й внедрят безрелигиозна наука, тъй като религията към безрелиги-
озната наука не се прихваща” (GA186, 1.ХІІ.1918). 
 “Метерлинк... пише големи статии за посредствеността на Гьоте, Шилер и Лесинг. 
Публикуват ги най-големите вестници в света. –Скриват ли се зад това само нацио-
нални основания, само национални причини? – предоставям на самите вас да съдите 
за това! По всяка вероятност много по-дълбоки, отколкото само национални!” (GA172, 
19.ХІ.1916). 
 Окултно социални манипулации. “Все повече ще нараства необходи-
мостта да се разглежда светът симптоматично, когато погледът се насочва в правил-
ните точки и оттам изтегля нишки за връзка с другите неща. Именно когато става дума 
за това, конкретно да се изучава Кармата, конкретно да се проследява човешката 
Съдба – изучаване, при което толкова много неща се объркват, поради многото 
изкушения – е необходимо научаването нещата да се разбират симптоматично. 
Това симптоматично изучаване предвождат определени окултни съюзи на съвремен-
ността, на които аз вече обръщах вашето внимание, от които човек трябва да стои 
колкото може по-далеч. Аз обръщах вашия поглед върху това, как от древните учреж-
дения са останали определени, наричащи себе си “окултни съюзи” и то именно в 
Западна Европа. Вътре в тези тайни съюзи се занимават с изучаване на човешките 
характери, за да могат да се ползват от тях по правилен начин, за да могат правилно 
да ги разбират, но от останалото човечество това знание се скрива с помощта на 
различни средства... 
Изключително интересно би се оказало да се разкрият връзките между окултните 
намерения, окултните стремежи на определени съвременни сдружения и външните 
събития, да се разкрият нишките, простиращи се от тези сдружения към съвременни-
те събития и да се изнесат наяве методите на действие. Тогава бихте научили, че 
съобразявайки се с човешките характери, в подобни окултни сдружения вземат в свои 
ръце нишките на човешката Карма и след това водят хората, ръководят ги, без самите 
хора да знаят нещо за това. В Теософското Общество бяха направени няколко опита, 
но те останаха дилетантски, поради липса на хора, толкова способни, както в другите 
окултни общества. Естествено за такива неща е трудно да се говори, особено днес, 
когато обективната характеристика не само се огражда с предразсъдъци, но даже се 
забранява със закон. Да, трудно се говори за такива неща, даже в определени отно-
шения е невъзможно”. Но трябва да се говори за тях, за да не вървят 
хората сляпо през живота си, а да имат воля за намиране на истината 
(GA172, 18.ХІ.1916). 
 «Ако не умее да съзира известни обстоятелства във физическия план на съвре-
менността и във времената, когато те са се подготвяли, човек няма да бъде в състоя-
ние да насочи вниманието си към по-дълбоките окултни гледни точки... Най-напред 
трябва да ни е ясно, че всичко, което привидно се извършва във физически план, 
зависи от лежащите в основата му духовни сили. Трудно е обаче да се установи как 
точно действат тези духовни сили във всеки конкретен случай. Защото на едни места 
във физическия план са разположени така да се каже по-отчетливи пробиви на 
Духовния свят, отколкото на други места. 
Тук често съм изтъквал, че в известен смисъл съществуват свързващи линии, които 
от външния свят чрез многобройни най-разнообразни междинни отношения водят до 
окултните братства, а от окултните братства – в Духовния свят. Ако някой пожелае да 
разбере това правилно, ще трябва преди всичко да има предвид, че където хората 
работят – за добро или за зло – с помощта на духовно действащи сили, там винаги се 
борави с продължителни периоди от време и че нещо извънредно важно е обстоятел-
ствата във физическия план да бъдат разглеждани и използвани с определена доза 
хладнокръвие. Това е наложително най-вече тогава, когато човек иска да се възполз-
ва от наличните духовни течения, за да постигне едно или друго нещо... 
Характерна особеност на онези, които си служат с духовни сили, е това, че те много 
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често – казвам много често, а не винаги – си имат причини да не се появяват лично 
върху сцената на физическия план, а си служат с посредници, чрез които могат да се 
осъществяват определени планове. Следователно често пъти се цели тези неща да 
протичат така, че да остават незабелязани за другите. Нали при различни обсъжда-
ния сме установявали, че хората така да се каже са невнимателни, не обичат да се 
вглеждат в онова, което става. От този факт се възползват мнозина от боравещите с 
някои окултни взаимовръзки, за да постигнат определен ефект. 
Който отправя поглед към света не по обичайния начин, както се гледа на него, ами го 
съзерцава с волен, открит поглед, той сигурно знае, че за онези, които желаят да си 
послужат с такива средства, съществуват поддаващи се на внушение хора. Тогава, 
ако някой си постави за цел да упражни влияние върху лица и като окултист може би 
не е съвсем добросъвестен, той явно може да осъществи подобни внушения... Нека 
вземем един пример. Ще процедирам съвсем просто, но вие ще видите, че тази 
простота ни води към вникването в по-дълбоки неща. През 1889 г. Рихард Граф фон 
Пфайл [Richard Graf von Pfeil, 1846–1916, офицер и писател, написал между другото 
(1907 г.) “Neun Jahre in russischen Diensten unter Alexander III.” (Девет години на руска 
служба по времето на Александър ІІІ)], който пребивавал в Петербург и познавал 
обстановката там, пише за властващия по онова време руски император следното: 
“Цялостното впечатление, което ми направи Александър ІІІ, съответстваше на онова, 
което отдавна предполагах: неговото обкръжение умишлено подклажда у него дълбо-
ко недоверие спрямо Германия и това недоверие е дотолкова вкоренено, че за 
промяна едва ли вече може да се мисли. Той с право беше убеден в собственото си 
миролюбие, но също така вярваше на всички свои съветници и на останалите отго-
ворни лица в Русия, много от които за разлика от него съвсем не желаеха мир” 
[Alexander Redlich. Der Gegensatz zwischen Österreich-Ungarn und Russland (Антаго-
низмът между Австро-Унгария и Русия). Щутгарт 1915, стр. 19]. 
И така, ето ви на великолепно място човек, който трябва да бъде описан по следния 
начин: податлив на внушения от страна на онези, които се надпреварват да му 
влияят, но които не се показват лично и не искат да излизат на преден план. А сега 
помислете какво би предприел онзи, който познава определени взаимовръзки, произ-
тичащи от импулса на Петата културна епоха и иска да ги използва за собствени цели 
или за целите на някоя общност? Ще гледа да се добере до подобна личност, като 
създава впечатление, че няма и най-малкото намерение да оказва някакво влияние 
върху нея, така че никой не забелязва желанието му да й влияе. Фактически обаче 
той упражнява влияние. Нужно е само човек да прилага определени похвати, да 
подрежда изреченията си, да използва изразните си средства, за да бъде в състояние 
просто чрез употребата на някои изречения, чрез изговарянето на някои думи и по 
други начини, които не искам да описвам, да настрои някого в определена посока. На 
това светът, бидейки в известна степен внимателен, т.е. благоразположен в оценката 
си за някои хора, естествено ще рече: Е, той с право е убеден в собственото си 
миролюбие; същевременно обаче вярва на всички свои съветници и на останалите 
отговорни лица! 
Виждате с каква лекота е възможно в неограничен размер онова, което във връзка с 
друг случай разказвах за Блаватска (виж GA254 и Harrison, “Das transzendentale 
Weltenall”). След като онзи Махатма, означаван с инициалите К.H. (Koot Hoomi, 
Кут Хуми. Бел. пр.), упражнявал известно време положително влияние върху нея, 
той бил заменен посредством разни интриги от друг, който бил шпионин в ръцете на 
някакво сдружение. Същият бил избягал от окултни братства, в чиито високи рангове 
бил Посветен, така че като Махатма можел да стои на заден план и посредством 
Блаватска да постигне неща, до които искал да се домогне. 
Чрез привеждането на тези прости примери искам само да ви посоча на какво трябва 
да се обръща внимание, когато човек прави преценка; защото чрез начина, по който 
се пише история, светът нерядко бива напълно заблуждаван. При историографията 
наистина става дума и за нещо по-дълбоко. Върху най-външната повърхност на 
физическото битие, в най-външната илюзия, или Майя, може примерно да се каже: 
Щом този или онзи професор е способен човек и познава историческите методи, той 
съумява да представи исторически вярното. В никакъв случай обаче не е задължи-
телно това да бъде така. 
Дали някой като историограф умее или не умее да представя вярното, зависи от това, 
дали Кармата го води към опознаване на вярното или не. До това се свеждат нещата. 
Нерядко вярното намира израз не в онова, към което човек произволно насочва 
поглед, а се разкрива доста често за оногова, който е в състояние да насочи поглед 
към верните места. Бих могъл да го кажа и другояче: То се разкрива за оногова, чиято 
Карма го отвежда да види вярното във верния миг там, където чрез едно единствено 
явление намира израз онова, което хвърля светлина върху десетилетия и като мъл-
ния осветява реално извършващото се... 
Оценяването на обстоятелствата в света съвсем не е толкова лесно, както обикнове-
но си го мислим. Защото онези, които донякъде иззад кулисите на световната история 
искат систематично да участват в действието, знаят много точно по кой начин се 
употребяват такива нишки и притежават хладнокръвието за използването им по 
съответния начин. А в това отношение има какво да се използва. Само стремежът и 
волята за познание могат да доведат човека до ясно ориентиране в нещата на света» 
(GA173, 9.ХІІ.1916). 
 “Възможността за заблуждение по окултния път никога не е била толкова голяма, 
както сега. Едно от най-лошите неща, които тук започват да правят, това е да казват 
на хората на глас за техните инкарнации. Наистина това не може да се докаже и у 

                                                                                  
хората чрез това се разстройва интелектът” (GA266-2, стр. 210). 
 Внедряване и разпространяване на материализма. “Материалният 
облик на света става социален облик на света”. Цялата европейска и амери-
канска култура не иска да знае за връзката на Земята с всемирните 
сили. “А определена каста би искала да скрие знанието за връзката с действителния 
(духовен. Бел. пр.) облик на света, подобно на това, както египетските жреци 
скриваха знанието за Платоновата година, за Великата мирова година и Великия 
мирови ден. Тази каста се надява, че над народа, изпадащ с помощта на материа-
лизма във варварство, ще бъде след това лесно да се господства” (GA201, 9.V.1920). 
 “Трябва да считаме материалистичното настроение нарастващо и то ще нараства 
още 4–5 столетия”. Обаче има окултни братства, разпространяващи 
мнението, че материализмът свършва; така му се облекчава пътят 
(виж GA178, 18.ХІ.1917). 
 «В процеса на развитието през последните столетия постепенно възникнаха три 
идеи, идеи, които в този вид, в който навлязоха в човешкия живот, са по същина 
абстрактни. Кант ги назова неправилно, Гьоте – правилно. Тези три идеи Кант наиме-
нува така: Бог, Свобода и Безсмъртие; Гьоте ги нарече правилно: Бог, Добродетел и 
Безсмъртие. Когато човек види нещата, които са скрити зад тези три думи, става ясно, 
че те са точно същите, като онези, които съвременният човек възприема по-
абстрактно, но които бяха възприемани по-конкретно до ХІV–ХV столетие. В древния 
атавистичен смисъл те бяха възприемани също и по-материално. Хората експеримен-
тираха по древния начин, всъщност по онова време те търсеха чрез алхимичните 
експерименти да наблюдават процесите, които показваха работата на Бога в процеса. 
Те се опитваха да произведат Философския Камък. 
Зад всички тези неща се крие нещо конкретно. Този Философски Камък трябваше да 
даде на човешките същества възможността да станат добродетелни, обаче това се 
възприемаше по-материално. Той трябваше да поведе човешките същества до 
изживяване на Безсмъртието, да ги постави в известно отношение с Вселената, чрез 
което те биха преживели вътре у себе си онова, което става отвъд раждането и 
смъртта. Всички съвременни промити идеи, с които хората днес се стремят да схва-
нат древните неща, вече не съвпадат с онова, което се възнамеряваше по онова 
време. Тези неща просто станаха абстрактни и съвременното човечество говори от 
абстрактни идеи. 
Днес хората желаят да разберат Бога чрез абстрактната теология; Добродетелта 
също така се счита за нещо чисто абстрактно. Колкото е по-абстрактна идеята, 
толкова повече съвременното човечество обича да я използва, когато говори за тези 
неща, дори за Безсмъртието. Спекулира се кое в човека може да бъде безсмъртно. Аз 
говорих за това в моята първа лекция в Базел, като казах, че науката, която се зани-
мава с въпроса за Безсмъртието, е една изпостяла наука, една недохранена наука. 
Това е друга форма да се изрази абстрактното мислене, с което такива неща се 
разглеждат днес. 
Някои братства на Запада обаче все още са запазили отношението към древните 
традиции, опитват се да ги приложат по съответен начин и да ги поставят в услуга на 
груповия егоизъм. Наистина е необходимо да се знаят тези неща. Естествено когато 
от този ъгъл на Запада за тези неща те говорят публично в явната, т.е. в екзотерична-
та литература, тогава Бог, Добродетел или Свобода, и Безсмъртие също се разискват 
по обичайния абстрактен начин. Само в кръга на Посветените се знае, че всичко това 
са само спекулации, че всичко това са само абстракции. За себе си обаче те търсят 
същественото, към което се стремят в абстрактните формули за Бог, Добродетел и 
Безсмъртие, и го търсят много по-конкретно; поради тази причина тези думи са 
преведени за Посветените в техните школи. Бог е преведен като “злато” и човек търси 
зад мистерията да стигне до онова, което може да бъде описано като “тайна на 
златото”. Златото – това е представител на слънчевото в Земната кора, златото 
скрива в себе си важна тайна. В действителност, материално златото се намира в 
същото отношение към другите видове материя, както при мисленето мисълта за Бога 
се отнася към другите мисли. Работата се състои само в това, как да разбираме тези 
мисли. 
Във връзка с това се намира и използването, в смисъла на груповия егоизъм, и на 
тайната на раждането. Тук човекът трябва да се бори с истинско космично разбиране. 
Съвременният човек обаче напълно е заместил това космично разбиране със Земно 
разбиране. Когато човек днес например желае да изследва как се развива ембрионът 
в човека и животните, той изследва с микроскоп онова, което съществува точно върху 
мястото на Земята, към което той е насочил своето микроскопично око. Това той 
счита за изследване. Обаче въпросът не се отнася само до това. Ще се разкрие – и 
някои кръгове наближават това в своите открития – че действените сили не са в 
онова, което човек вижда под микроскопа, а са вътре в онова, което протича от 
Космоса, от съзвездията на Космоса. Когато възниква един ембрион, той възниква 
защото в живото същество, в което ембрионът се формира, работят сили от всички 
посоки на Космоса, космични енергии. Когато стане едно оплождане, онова, което ще 
се развие от оплождането, зависи от това, кои космични енергии действат. 
Има едно нещо, което ще се разбере днес, което все още не е разбрано. Днес някой 
гледа някакво живо същество. Да речем пиле. Когато в това живо същество възникне 
нов ембрион, биологът изследва как от това пиле израства яйце. Той изследва сили-
те, които се предполага, че позволяват на яйцето да израсне от пилето. Това са 
направо глупости. Яйцето съвсем не израства от кокошката; кокошката е само основа-
та; силите работят от Космоса, те произвеждат яйцето върху основата, която е била 
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подготвена вътре в кокошката. 
Когато днес биологът работи със своя микроскоп, той вярва, че онова, което вижда в 
полето на микроскопа, включва също енергиите, от които зависи онова, което той 
наблюдава. Онова, което той вижда там обаче, е субект на енергиите на звездите, 
които работят заедно в някакво съзвездие, и само когато тук човек открива космично-
то, ще открие истината, реалността: Вселената е тази, която поражда яйцето от 
кокошката. Всичко това обаче е свързано с тайната на Слънцето и, наблюдавано от 
Земята, с тайната на златото. Днес аз ви предлагам само един вид програмно указа-
ние; с течение на времето тези неща ще станат по-ясни. 
Добродетелта в тези школи не наричат “Добродетел”, а просто “здраве”, и се стремят 
да разберат онези космични констелации, които се намират във връзка със здравето и 
болестта на човека. А разбирайки космичните констелации, разбират и отделните 
субстанции на Земната повърхност, соковете и т.н., които са свързани със здравето и 
болестта. От определени направления непрекъснато се развива една по-материална 
форма на науката за здравето, такава, която обаче е изградена върху духовна основа. 
От същите тези школи също така ще се разпространи идеята, че не в абстрактните 
учения за всякакви етични принципи е заложено онова, благодарение на което човек 
може да стане добър, а че човек може да стане добър благодарение на това, че той 
да речем при определена звездна констелация приеме метала мед, а при друга 
констелация – двуарсениев триокис. Вие можете да си представите, как хората, 
настроени в духа на груповия егоизъм, могат да използват това за придобиване на 
власт, когато тези неща се разбират само материалистично! Нужно е само това 
знание да се скрие от другите, които няма да участват, и тогава то ще стане много 
добър метод за господство над големи маси от хора. Наистина няма нужда да се 
говори за тези неща, а е достатъчно например да се въведе нов деликатес, който 
съдържа подходящото вещество, и да се осигури пласирането в нужното направле-
ние, тогава ще бъде получен необходимият резултат. Нужно е само добре да се знае, 
че във всяка материя са скрити духовни въздействия. Само онзи, който действително 
знае, че няма нищо само материално, а всичко е духовно, той ще проникне отвъд 
тайните на живота (също и всичко, което ние вършим във физическия 
свят, не е друго, освен израз на една духовна дейност под физическа 
форма. Бел. пр.). 
Също така от тези школи ще се направят усилия да се сведе проблемът за Безсмър-
тието в материални канали. Този проблем за Безсмъртието също може да бъде 
въведен под материалистичното влияние на някого чрез използване на космичните 
констелации. Тогава чрез различните спекулации с Безсмъртието ще достигат особен 
вид безсмъртие. Разбира се по този начин не се постига онова, което е Безсмъртие, а 
едно съвсем различно безсмъртие... Да си представим, че има някаква ложа от братя 
– а докато там не се получава, се обучават да въздействат върху физическото тяло, 
за да продължат живота изкуствено – в тази ложа се подготвят със своята душа да 
извършат такива неща, с помощта на които и след смъртта може да останат с “братя-
та”, да съучастват там със силите, които тогава имат на разположение. Просто в тези 
кръгове продължението на живота се нарича “безсмъртие”. 
Вие можете да видите и външните знаци на тези неща. Не зная дали някой от вас е 
обърнал внимание на книгата, която за известно време предизвика сензация, книга, 
която също беше издадена на Запад и носи заглавието “Злодеянията на умрелите” 
(“Der Unfug des Sterbens”. Избрани есета от Пентрик Мулфорд, преведени от английс-
ки на немски език от сър Халахад. Изд. Мюнхен). Описаното там е в тази посока. То е 
само началото. Онова, което е отишло още по-нататък, от началото внимателно се 
опазва за груповия егоизъм, пази се в дълбока тайна. Тези неща са действително 
възможни, ако бъдат вкарани под нечие материалистично влияние, ако абстрактните 
идеи като Бог, Добродетел и Безсмъртие бъдат сведени до конкретните идеи за 
злато, здраве и продължение на живота, ако в груповия егоистичен смисъл се възпол-
зват от онова, което аз изложих като големи проблеми на Петата следатлантска 
епоха, онова, което от проф., д-р по теология, д-р по философия по един мъгляв 
начин се нарича “космично чувство”, ако то бъде представено от мнозина – и за 
нещастие от мнозина по егоистичен начин – като космично знание. 
Науката векове се придържаше към процесите, ставащи на Земята, и отхвърляше 
проучването на онова, което се приближава като най-важни извънземни явления, 
докато точно в Петата следатлантска епоха ще започне експлоатирането на енергии-
те, идващи от Космоса. Така, както сега е особено важно за един редовен професор 
по биология да има колкото е възможно по-силен микроскоп, да използува колкото е 
възможно по-точни лабораторни методи, така в бъдеще, когато науката ще стане по-
одухотворена, важно ще бъде дали някой провежда определен процес сутрин, вечер 
или по обяд, и дали позволява онова, което той е извършил сутринта, да попадне под 
по-нататъшното влияние на действени фактори през вечерта, или дали космичното 
влияние от сутринта до вечерта се изключва, парализира. В бъдеще ще се окаже, че 
такива процеси са необходими, те също ще започнат да се провеждат. 
Разбира се ще мине много време докато материалистично ориентираните универси-
тетски лаборатории и т.н. бъдат предадени на духовни учени, но тази промяна ще 
трябва да стане, за да не стигне човечеството до пълен декаданс. Тази лабораторна 
работа ще трябва да бъде заменена от работа, в която например – когато се отнася 
до доброто, което трябва да се постигне в бъдеще – някои процеси ще стават сутрин 
и ще се прекъсват през деня; космичният поток преминава през тях отново сутринта и 
това продължава ритмично, когато отново е сутрин. Процесите се провеждат по такъв 
начин, че някои космични въздействия винаги се прекъсват през деня и се проучват 

                                                                                  
космичните процеси на сутринта и вечерта. За да се достигне това ще са необходими 
множество подреждания... 
От същите братства, които желаят да поставят златото, здравето и продължението на 
живота на мястото на Бог, Добродетел и Безсмъртие, се прави усилие да не се работи 
със сутрешните и вечерните процеси, а с нещо съвсем различно. Аз ви обърнах 
внимание миналия път, че те искат да се елиминира от света Импулсът на Мистерия-
та на Голгота, като се въведе друг импулс от Запада, импулсът на Анитихриста; от 
посоката (Далечен. Бел. пр.) Изток се стремят Христовият Импулс, какъвто той се 
проявява в ХХ столетие, да бъде парализиран, като насочват вниманието, интереса 
встрани от Христос, Който се появява в етерния свят (като например следните 
действия на източните ложи: подмяна на преклонението към Христос 
с преклонение към човешка мумия в мавзолеите; манипулация с 
умрели; преклонение пред и почитане на умрели предци, чиито етер-
ни тела чрез машинации на ложите са завладени от демонични съ-
щества и др. Бел. пр.)» (GA178, 25.ХІ.1917). 
 “Днес има членове на окултни братства, които вътре в своите братства напълно 
са убедени в това, че навсякъде в нашето обкръжение господстват духовни сили, че 
съществува връзка между живите и умрелите. В своите окултни братства те не 
говорят за нищо друго, освен само за законите на Духовния свят, за които отчасти 
знаем и ние в нашата Наука за Духа, понеже това сега трябва да бъде публикувано. 
Те говорят за това, вземайки го от старите атавистични традиции, а след това пишат 
във вестниците и излизат против него, заклеймявайки го като средновековни суеве-
рия. Често това са едни и същи хора, които в своите тайни съюзи се ползват от 
Науката за Духа, заимствана от старите учения, а в явните списания излизат против 
нея, наричайки я “средновековни суеверия”, “мистични отживелици” и др.под. Защото 
те считат за напълно справедливо да запазят знанието за себе си, а другите да 
оставят в незнание относно онези причини, изхождайки от които ги ръководят. 
Разбира се съществуват не малко и такива членове на окултни съюзи, които виждат 
света като че ли на върха на носа си, и те също говорят за това, че не трябва сега 
открито да се съобщава на хората за съдържанието на Мистериите” (GA172, 
19.ХІ.1916). 
 Манипулации със съзнанието. Лъжата. “Когато някой иска да предиз-
вика размътване на съзнанието, то това е най-лесно да се направи с група хора, 
отколкото с един човек; тогава даже не е нужно да се прибягва до хипноза... Аз 
познавам един оратор, който от своеобразен инстинкт добре овладя изкуството да 
говори не от чистия интелект, а в лозунги, в особено изразени образи да говори на 
обърканото, на изпадналото в бълнуване съзнание” (GA173, 24.ХІІ.1916). 
 Сугестивно въздействие следва да считаме онова, при което “върху 
човека, който вследствие на своята индивидуалност е отделен от другия човек, се 
оказва влияние, отпадащо от правомерната еволюция, от естественото съществува-
не, при което нещо от едната индивидуалност се прелива в другата” (GA343, стр. 459). 
 “Да си представим, че някой иска да постигне нещо, да осъществи определено 
намерение в условията на объркано, бълнуващо съзнание. Тогава той се обръща към 
историята и си припомня нещо, възникнало при подобна звездна констелация”. 
Може да се приведе такъв пример. На 20 май 1347 г. е била Петдесет-
ница и Кола ди Риенци възвестява в Рим на народа това, което го е 
направило трибун. Станало въздействие върху обърканото, бълнува-
що съзнание на тълпата. При същата констелация в 1915 г. в Рим по 
подобен начин се появява д'Анунцио... на 21 май, един ден тук не 
играе роля. И пак станало въздействие върху обърканото, бълнуващо 
съзнание с помощта на представи, съединени със символи. Задачата 
на речта се състояла в това, да се убеди партията, настояваща за 
неутралитет, към интервенция (виж GA173, 24.ХІІ.1916). 
 “В... лъжливите представи е заложена голяма окултна сила, ако хората вярват в 
тях” (GA174, 22.І.1917). 
 “Цялото знание постоянно служи на цялото човечество. Но като отделно изтръг-
нато, то служи на егоизма на отделни групи” (GA173, 17.ХІІ.1916). (Ето един от 
многото примери за неистинността на материалистичното познание и 
за неговото престъпно използване. В метрото в София, през м. април 
2004 г., дни наред пътниците бяха проглушавани от силата на звука 
на ежеминутно повтаряното съобщение: “Американски учени откри-
ли и изследвали човешки череп отпреди 2.5 милиона години и наме-
рили нови доказателства, доказващи родството и произхода на човека 
от маймуната”! Бел. пр.). 
 “Никъде толкова много не се занимават с измама, колкото в окултните ордени” 
(GA254, 10.VІ.1915). 
 «Сега е добре, срещайки се с много от това, което се издава и наводнява света, 
не да питаме: “Какво е искал да каже този или онзи пишещ?”, a: “На кого служи той?”, 
“Кой заплаща това или онова мнение?”» (GA174, 21.І.1917). 
 «Преди известно време на руски език се появи книга, която в своята първа част – 
аз не говоря за другите й части – съдържа определен брой протоколи (“Протоколи на 
сионските мъдреци”. Публикувани са през 1912 г. в книгата на Нилус, а след това са 
преведени на други езици), уж че са протоколи от заседанията на някакво тайно 
общество, на които неговите ръководители докладвали най-невероятни неща. Това 
тайно общество може да се каже е в действителност дяволско общество в човешката 
среда. От това общество произлиза противоположното на всичко добро и здраво за 
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хората. Протоколите трябвало да станат доказателство за това – според речите, 
които са произнасяни в това тайно общество – че такова общество съществува. Тези 
протоколи уж били намерени недалеч оттук, от Базел, и те са приведени в книгата, 
която обаче е написана от руска гледна точка. Както вече казах, за останалото съ-
държание на тази книга няма да говоря, но е достатъчно само малко да се прочете от 
тези протоколи и при това отчасти да се познава светът, и ще стане ясно, че това е 
грубо йезуитско мошеничество. Това е чисто и просто йезуитска фалшификация. 
Подобни неща са нужни, за да се доведат хората до възбуда, до смут и обърканост 
(курсивът е мой. Бел. пр.). Но объркаността на хората в наше време е крайно 
опасна, понеже тя се основава не на това, което може да се намери в импулсите, 
действащи вътре във физическия Земен живот, а тук навлизат в играта духовните 
сили на ариманичната природа» (GA190, 5.ІV.1919). 
 Принципи на действие на британския окултизъм. “В продължение 
на цялото развитие на своята духовна култура Средна Европа никога не е имала 
понятие за това, колко радикална окултна същност и окултна работа постоянно е 
произхождала от британските земи и се е разпространявала по Западна Европа, 
Южна Европа и т.н... Това, което на хората е известно за най-различните високогра-
дуирани ордени на шотландското масонство и т.н., то всъщност е само външната 
страна, която показват на света. Но зад тази външна страна са действително всеобх-
ватно работещи окултни школи; и тези школи в много по-голяма степен, отколкото 
ставаше в Средна Европа, погълнаха в себе си старите окултни традиции и старите 
окултни течения”. В Средна Европа се стремят от собствената духовност 
да се издигнат към спиритуално познание, към познание за спириту-
алните светове и поради това малко се опират на онова, което дойде 
от старите окултни школи. А в Англия, особено в Шотландия, още в 
ХVІІ в. имаше окултни общества, откърмящи в своята среда окултно-
то знание на по-древните времена, отчасти преобразувайки го. 
“Aкo искате да разберете основанията на такива преобразувания, то трябва да 
знаете, че Четвъртата следатлантска културна епоха, включвайки в себе си гърцизма, 
латинството и т.н. и простирайки се до началото на ХV в., преработи в себе си по 
чисто човешки начин онова, което по-рано беше духовно откровение”. В Петата 
епоха човекът в още по-голяма степен започна да живее на физичес-
кия план и малко да изработва понятия. И днешният свят живее с 
понятията на Четвъртата следатлантска култура; от ХVв. тях повече 
изобщо не ги образуват. “Петата следатлантска епоха трябва да насочи своя 
поглед върху външния физически свят. За тази задача беше особено подготвен 
британският народ”. 
В началото на ХV в. възникна опасността, чисто физическият стре-
меж на британизма да се смеси с по-спиритуалния, идващ от древ-
ността живот. Това беше тогава, когато английското господство се 
простираше през канала върху част от Франция и романският арис-
тократизъм проникна в Англия. Но появяването на Жана д'Арк реши 
съдбата на цяла Европа. В резултат на тези процеси, изразили се 
също във войната между “алената и бялата роза”, в борбата на шот-
ландското, нормандското, френското се създаде окултният живот на 
Британия, който е продължение на окултните течения на Четвъртата 
следатлантска епоха. “И там беше научено колосално много, понеже почвата 
беше подходяща за това, понеже доминиращо значение тук имаше телесността. 
Етерните тела бяха най-малко подвижни, и физическото тяло се разглеждаше като 
единствен инструмент за духовния живот. Именно поради това в тези окултни школи 
нямаше почти никаква възможност сами нещо да научат от Духовния свят. Но в тези 
окултни школи съхраняваха старите традиции, съхраняваха наследеното от старите 
ясновидски наблюдения и се стараеха да го пронижат с понятия. Така там възникна 
окултна наука, която работеше всъщност само с опита, получен с помощта на ясно-
виждането на Четвъртата и даже на Третата следатлантска култура. Това се обработ-
ваше с чисто физическите пояснения, с чисто понятийния материал, който притежава-
ха, мислейки само чрез физическото тяло. Така възникна своеобразна окултна наука, 
разпространила се във всички области на живота”. В тези школи възникна и 
беше затвърдена догмата: Четвъртата култура, където даващ тон беше 
гръко-римският елемент, беше сменена от Петата култура, където 
водещ е англо-саксонският елемент; англо-саксонството трябва да 
управлява Петата културна епоха. –Там наставляваха за ролята на 
Британия като бавачка на детските славянски народи, за това че 
Полша трябва да влиза в състава на руския елемент, че самостоятел-
ните славянски държави, които се образуват по Дунава, ще просъ-
ществуват само до голямата европейска (Първата световна) война, а 
после ще загубят своята независимост и т.н. Подобни идеи чрез окул-
тните братства се разпространяваха и в други страни. И тогава нап-
ример се разбираше, защо някой английски държавник демонстрира 
дружеско разположение към някаква крайдунавска страна, влизаща в 
състава на Австрия. Наред с това се издаваше книга с ругателства по 
адрес на тази страна и нейния народ, за да разклащат онова, което уж 
се е изграждало от другата страна. Всичко това е дяволска тактика и 
ариманичният елемент господства във всички тези проявления (виж 
GA167, 28.ІІІ.1916). 
 “Такива неща имат значение, ако се правят методично: от една страна се култи-

                                                                                  
вира дружба, която може да придобие определена популярност, от друга страна 
особено се подчертава тъмната, сенчестата страна на даден народ. Вие ще кажете, 
че това са дяволски замисли; във всичко това царуват ариманичните сили. Именно 
така се устройват тези неща, които външно вървят заедно редом едно с друго. Един 
член от такова братство пише книга, която създава ефект, предизвиква силна възбу-
да, а друг се старае да завоюва кръг от хора, в които култивира дружба. Така действат 
между редовете на живота. Когато хората, не подозиращи нищо, гледат външния 
живот, те изобщо не знаят как действат онези, които са във връзка с организираните 
по подобен начин братства, които се стремят да направят определен народ, в даде-
ния случай британския, господстващ, задаващ тон” (GA167, 28.ІІІ.1916). 
 “Тук или там могат да се учредяват всякакви общества с прекрасни програми, с 
прекрасни идеали. Но у тях – така че те за това не знаят – се намират средства и 
пътища, по които във всичко това може да прониква нещо, произлизащо от… Посве-
тените. Ако човек е в състояние да изследва на какво кръговете на Посветените 
обучават в тази сфера и за какво говорят там, то може да научи, че с голяма увере-
ност там са се предсказвали неща, които по ужасен начин са се излели в последните 
пет години върху цивилизования свят. Всички тези неща за Посветените на англое-
зичните народи изобщо не са били някаква тайна и през всички съждения там преми-
нава следното противоречие: от една страна прекрасни екзотерични идеали, идеали 
на хуманизма с действителна вяра на непосветените в тези идеали в различни 
форми, от друга страна – учение, съзнателно, строго отстоявано учение, че от съвре-
менната цивилизация трябва да изчезне всичко, което съставлява романската и 
средноевропейската култура, а културата на англоезичните народи трябва да доми-
нира, да постигне световно господство”. Сега да се говори за това е по-лесно, 
защото много неща тук вече станаха реалност (виж GA196, 9.І.1920). 
 Подготовка на Световната война и разделянето на Европа. 
“Действително, аз ви говоря за всичко това – за социалните въпроси, не с цел агита-
ционни или политически действия в каквато и да е, дори и в малка степен, а само за 
да ви предоставя факти на познанието. Защото това съществува в света. И, наистина, 
аз съм съвършено далеч от това, да желая да посея някакъв страх или да въздейст-
вам на някого, за да се страхува той от една или друга посока. Става дума само за 
познание... 
Аз бих искал тук да ви нарисувам нещо, отнасящо се към онази бъдеща карта на 
Европа, която съществува в определени окултни общества (рисува карта)... Първото, 
което непоколебимо се вземаше под внимание, беше южноевропейската, Балканската 
конфедерация; тя трябва да стане определен вид преден лагер, вид вал срещу 
русизма. Защото, от само себе си се разбира, русизмът се разглежда на Запад като 
друг полюс, не като нещо такова, с което искат да станат вечно свързани, а което по 
определен начин трябва постоянно да съществува, с което също искат да се борят. 
Тази конфедерация искат да създадат там, където сега се намира италианското 
кралство с балканските славяни и южните славяни, отнасящи се към Австрия. От това 
върху по-голямата част от Апенинския полуостров искат да споят конфедерация, 
където биха влезли: италоезичната част на Швейцария и южната част на Австрия, 
включвайки Хърватия, Словения, Далмация. Там трябва да влезе и част от Гърция, но 
само северната част, а също Унгария и устието на Дунава. Всичко това трябва да 
стане Балканска конфедерация. 
На Изток от това трябва да бъде отделено всичко, което, както си представят, трябва 
да бъде обхванато от Русия. В тази “карта-програма” – аз особено подчертавам това – 
винаги и категорично се подчертаваше: Както и да се държи Полша, по силата на 
световноисторическата необходимост, тази държава при всякакви обстоятелства 
изцяло отново трябва да бъде отдадена на Руската държава. Така че от самото 
начало програмата предвиждаше Полша, включително нейната сега влизаща в 
състава на Австрия част, отново да бъде отнесена към руската държава. Руската 
държава по тази програма трябва да обхване съвременна Полша, а също Галиция и 
Словакия. Това трябваше да има вид на изпъкващ откъм западната страна полуост-
ров, както аз ви го рисувам. Това трябва да бъде Буковина (рисува). 
След това става дума за Франция, която с изключение на устието на Рейн, трябва да 
обхваща областите до Рейн и до говорещата сега на френски част на Швейцария; и 
тук през Пиринеите, а тук ето по такъв начин трябва да преминава нейната граница. 
За скандинавските страни нищо особено не се говори; на тях им е предоставен 
сравнително дълъг привилегирован срок. 
В останалото всичко трябва да изглежда така: немскоговорящата част на Швейцария 
с Германия и немската област на Австрия трябва да заемат ето такава област. А 
цветно боядисаното в по-голяма или по-малка степен трябва да влезе в така или 
иначе образуваната сфера на влияние на британската империя: Холандия, Белгия, 
долната част на Италия – за островите ще поговорим друг път – южната част на 
Гърция... Сравнете тази карта с това, което сега се намира в нотата на Уилсън. То 
именно идеално съответства на разделянето на Европа... За основанието, за причи-
ните за това разделяне ще говорим друг път... Когато аз говоря за подобни неща, то 
правя това при условието, че сте достатъчно разумни хора, за да възприемете тези 
неща по правилен начин” (GA174, 14.І.1917). 
 “Разделянето на Европа, посочено на картата, добре подхожда към основаването 
на търговско световно господство. Вие можете да изучите детайлите на тази карта и 
ще видите, че всичко там е добре обмислено за основаване на това, което казах. Аз 
казах: комерсиално световно господство – защото няма нужда от самото начало да се 
овладяват територии, а е достатъчно те така да бъдат аранжирани, че, както казват, 
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да попаднат в сферата на влияние. И това е много хитро устроено – преди всичко да 
се вкарат в сферата на влияние онези области, които аз вчера оцветих на рисунката с 
жълт цвят, в които трябва влияние да има Англия: покрайнините. Наистина може да 
се поласкае, да се угоди на идеализма на другите и, водейки, ръководейки работата 
към търговско господство, да им се даде още известно време да си поиграят с тери-
ториите. Но сферите на влияние ще бъдат разпределени така, както беше казано, и 
въпросът се състои не в това, ще съществува ли все още Белгия, Франция, а в това 
каква власт ще имат белгийците в тази Белгия, французите в тази Франция и каква 
власт ще имат британците в Белгия или във Франция. За основаването на търговско 
световно господство не е задължително едновременно да се завладяват и територии. 
Но преди всичко трябва да ни стане ясно, че това световно господство е търговско-
индустриално. В това се съдържа нещо много важно... Тази карта аз можах да прос-
ледя до 80-те години на ХІХ век. Доколко по-нататък тя отива в миналото, аз не зная... 
Аз говоря само за това, в което съм сигурен” (GA174, 15.І.1917). 
 «За човека, способен не само да взема под внимание спиритуалните връзки, но и 
да разбира явленията в техните импулси, няма нищо странно в това, че още в 90-те 
години на ХІХ век в Англия се появи книга, авторите на която бяха трима редактори на 
“Таймс”, и която беше озаглавена: “Войната през 189…” (P. Colomb, J.F. Maurice u. a. 
“Der grosse Krieg von 189… Ein Zukunftsbild”, 1912). Разбира се времевите отношения, 
за които там се говори, се трактуват дилетантски. Там те имат предвид съвременната 
война. В тази книга е направена неголяма грешка, а именно: разказва се, че войната 
ще започне вследствие на покушението върху българския княз Фердинанд; поради 
това покушение ще пламне световният пожар. Относно детайлите на този европейски 
световен пожар са изказани забележителни пророчества, така че в основни линии 
всичко това се потвърди сега. Това може да се нарече голяма грешка, че българският 
княз Фердинанд е объркан с австрийския Франц Фердинанд и че това стана не в 
София, а в Сараево. Но аз мисля, при всичко това не трябва да се подценява този 
факт, че книгата се появява в 1892 г. и по толкова забележителен начин описва 
бъдещите събития» (GA174, 7.І.1917). 
 “Това покушение през юни 1914 г. (на Франц Фердинанд в Сараево. Бел. 
пр.) не можеше да не успее!... Защото там (в окултните ложи на Запада. Бел. 
пр.) се погрижиха за това, че ако откаже, ако не сработи едно, то да успее друго. То 
беше толкова добре обмислено… че в световната история с нищо не можем да го 
сравним” (GA173, 16.ХІІ.1916). 
 “Събитията могат да вървят по различни пътища. Би било много по-добре, ако 
вместо агентите на братствата, за които аз говорих, с управление се занимаваха 
други хора. Тогава ние сега бихме имали мир и не би ни се налагало да блеем с 
коледни призиви за мир” (GA174, 30.І.1917). 
 Манипулации в източната част на Европа. «В 90-те години (на 
ХІХ век. Бел. пр.)... особено в английските окултни братства се указваше на 
война, която трябва да дойде, която е необходимо да се допусне, да се подготви... 
Поради определени причини аз не мога да ви покажа картата, която фигурираше в 
окултните братства на Запада... И още един израз фигурира там, който почти дослов-
но звучи така: Ако още макар и с малко се придвижат напред мечтите на панслависти-
те, то преди всичко на Балканите ще възникне много от това, което съответства на 
смисъла на европейското развитие, какъвто го виждат окултните братства. –Това е 
голяма мрежа, която аз искам да посоча. За панславистки сънища в тези окултни 
братства се говореше отново и отново. Разбира се не за културни сънища, което би 
било напълно обосновано... Съществува “Славянски благотворителен комитет”, 
намиращ се под покровителството на руското правителство. Само по себе си това е 
прекрасно, нали?... Аз ще ви прочета едно писмо от 5 декември 1887 г. В него четем 
следното: “Председателят на Петербургския Комитет за славянска благотворителност 
се обръща към министъра на външните работи с молба да предостави оръжие и 
амуниции за експедицията на Набоков» (С. Радо, “Събарянето на царизма”. Лайпциг 
1915). И така, искат не ризки и чорапки за децата, а амуниции за определена експеди-
ция, свързана с възбуждане на революции в отделни балкански държави! (GA173, 
4.ХІІ.1916). 
 «Съществуват две възможности за окултно въздействие върху политиката. В 
единия случай хората не знаят за реалните окултни сили: тогава лесно може да се 
случи, че те безсъзнателно стават инструменти тъкмо по силата на това, че не разби-
рат какво наистина става, и са използвани от другите… Тези други хора притежават 
способността сугестивно да въздействат на онези, които нищо не виждат. 
В другия случай, което стана особено важно за европейския живот в последните 
десетилетия, се намират отделни хора, които по някакъв път, чрез окултните братства 
научават нещо за това, което пребивава като духовни сили, и с това знание [“Духов-
ното знание е власт...” (GA353). Бел. пр.] те после съзнателно злоупотребяват в 
някакъв смисъл. Обаче не можем да му дадем оценка като ужасно морално деяние, 
понеже това е по-скоро игра с огъня, когато хора, които не знаят как да постъпват с 
духовните импулси, дават на тези импулси определена посока… Както, например, 
това се правеше в “Омладина”, много тайно братство в Средна Европа, разпростра-
нено в различни славянски области на Балканите, в което действаха с помощта на 
окултни средства и където ставаше определен церемониал... Една от маските на това 
братство беше “Народна Одбрана” (“Народна воля”) в Сърбия» [виж Lehnhoff, “Poli-
tische Geheimbünde in Völkergeschehen”. Berlin 1930]. Омладина беше окултно 
братство, действащо в духа на панславистките идеи на Балканите «в 
духа на разбирането на славизма чрез русизъм. Тази партия работеше добре. Сърби-

                                                                                  
те, не чужденците, привеждат забележителна статистика... Тази радикална партия, 
омладинистите, в периода от 1823 до 1887 г. е извършила 364 политически убийства! 
Ако това е истина само наполовина, то и това е достатъчно» (GA173, 11.ХІІ.1916). 
 «Лорд Нортклиф освен в Англия, Франция, Америка закупува… също и руски 
вестници. “Ново време” е изцяло в негово разпореждане и с това той изплита своята 
мрежа на изток, разбира се плете под ръководството на такива хора, които в опреде-
лен смисъл вече знаят истинските неща, вплита бъдещето в мрежата на своето 
минало. И в това има нещо по-дълбоко, отколкото днес чувстват в източнозападния 
съюз... Върху тези неща – и върху много други – са работили сериозно, солидно и 
много повече, отколкото хората си представят, работили са по-систематично, отколко-
то днес мислят хората. Защото това е ужасна идея – върху умиращия Запад да се 
отпечата зародишът на Европейския Изток. И който днес разсъждава по правилен 
начин, този би могъл да забележи, че на границата на столетията в английската преса 
се появи цяла редица псевдоними: Игнатус, Аргус, Спектейтор и т.н.; който може да 
разсъждава върху това от по-висша гледна точка, той ще съгледа, че от една страна е 
купен вестник “Ново време”, а от друга – неговият представител пише в Лондон под 
тези имена» (GA176, 24.VІІ.1917). 
 «Има средства, с помощта на които може да се осъществяват групови внушения, 
особено ако е известно какво конкретно обединява тези групи. Може по определен 
начин да се насочват тези сили, заложени в отделния човек… и той ще действа като 
че ли сам действа, не подозирайки за внушението... Подобно внушение в голям 
размер, действащо напълно по удивителен и странен начин, е т.нар. “Завет на Петър 
Велики”... Този завет е голяма фалшификация, той не принадлежи на Петър І, а е 
изплувал от определени подоснови... В него се говори за това, какво изисква бъдеще-
то на Русия, за да се разшири тя на Балканите отвъд Константинопол, отвъд Дарда-
нелите и т.н.» (GA173, 9.ХІІ.1916). 
 “Това, което става в Русия, е всъщност реализация на онова, което искаха на 
Запад. И че толкова непохватен социалистически експеримент се осъществява от не-
англичани, че всичко там върви накриво, безредно, разбъркано – това прекрасно 
знаят в онези общества, и главата за това не ги боли особено, защото те знаят, че 
тези страни трябва да бъдат доведени до това, там да стане необходим социалисти-
ческият експеримент. А тогава, като (руснаците. Бел. пр.) остават в незнание, в 
неосведоменост за същността на социалния строй, ще им въведат нужното социално 
устройство и тогава ще може да управляват социалистическия експеримент. 
Вие виждате, че в скриването по определен начин на окултното знание, за което 
изключително много се грижат в тези центрове, е заложена огромна сила. И против 
тази сила няма никакво друго спасение, освен знанието, което може да бъде придоби-
то от другата страна (чрез антропософската Наука за Духа. Бел. пр.) и да 
бъде противопоставено на тази сила. В тази сфера не говорят за виновност и невин-
ност, в тази сфера просто говорят за необходимост, за неща, които трябва да дойдат, 
да настъпят, понеже те вече се намират в подосновата, в областта на силите и 
въпреки че още не са станали явление, те вече притежават сили, действеност и ще 
станат явление” (GA186, 1.ХІІ.1918). 
 «Помислете върху това, по какъв начин в Русия се водеше пропагандата, за да се 
подготви постепенно в последните две десетилетия събарянето на царизма. В тази 
поробена Русия открито да се занимаваш с пропаганда, естествено беше невъзмож-
но, беше забранено, всички пропагандни текстове там се конфискуваха от полицията. 
Да се говори там беше също невъзможно. И при все това за сравнително кратък 
период от 1900 до 1905 г. в Русия се появиха 60 милиона антицарски текстове. От 
тези 60 милиона само 20-25% бяха конфискувани от полицията... Така беше подгот-
вена по-голямата част от народа за сваляне на царизма… 
Но защо беше конфискувана само една четвърт част от тези текстове? Затова, 
защото водещите ръководители на агитацията стигнаха до нещо съвсем особено, 
което сега има колосално значение, но за което хората днес не искат да знаят... А ако 
видим това в ариманичен смисъл, както го виждат ръководителите, то може да 
действа с огромна сила. Тези ръководители откриха, че има неща, които трябва да се 
облекат в определени думи, и те ще започнат различно да действат върху силно 
вярващия в царя полицай и върху човека от народа. Едно и също изречение, ако го 
кажете по определен начин, прави полицая кротък като агънце, а при други обстоя-
телства ще започне да действа сред народа прекалено социалистически. Разбира се 
такива текстове не пишат така, както тези, които сега пишат в Швейцария и ги конфис-
куват. Постъпват по друг начин: разпространяват книга или брошура по ботаника, за 
растенията, която само благодарение на това, че е съставена по особен начин, в 
нужния смисъл достатъчно ефективно подготвя душата. Именно по такъв път в Русия 
в 1917 г. действително беше подготвена революцията. Да се проникне в тайната, че 
казаното в един случай действа така, а в друг действа иначе, е безкрайно важно. 
Разбира се това внимателно се изучаваше и проучванията извършвани в тази област 
са извънредно характерни за нашето време. Те представляват онова, което с най-
голяма злоба въстава против всичко, което духовнонаучно влиза в света. Аз например 
не мога да си представя, че има нещо настръхващо в по-голяма степен против прае-
лементите на духовното, отколкото такива книги, като онези, които са написани от 
Николай Рубакин (Н.А. Рубакин, 1862–1946, известен като книговед. От 1907 г. е 
живял в Швейцария, от 1930 г. е живял като пенсионер в Москва; там е и погребан), 
който се опитва съвършено по нов начин, но така, че това особено противостои на 
живото в Науката за Духа, да изучава човешката душа, но така че по определен начин 
се фиксира Космичната Интелигенция, как тя действа и как активността на Интели-
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генцията може да бъде изключена от действие. Стремежът на такъв човек се съобра-
зява с това, че всичко в наше време се извършва интелигентно, но без да трябва 
навсякъде да се действа чрез усилване на субективната интелигентност. Поради това 
Рубакин предприел следното. 
В колосален обем той организирал изучаване на читателите. Той изследвал, какви 
книги те обичат най-много, какво в тези книги особено действа върху тях, какво в тези 
книги им оказва влияние. Въпросите към читателите се поставяли по такъв начин, че 
напълно се изключвала симпатията и антипатията към книгите; в разглеждането 
влизало само обективното действие на Интелигенцията. В своето изследване той така 
разчленявал читателя, че само чрез поставянето на въпросите се разкривала същ-
ността на работата; той прониквал в тяхната душа по-дълбоко, отколкото това могли 
да направят самите читатели. 
От друга страна, в хиляди и хиляди случаи чрез такова рафинирано поставяне на 
въпросите се анализирало възприемането от хората на появяващите се книги. При 
това не било вземано под внимание каква е книгата: математическа, ботаническа, 
политическа, социалистическа или анархическа. Съдържанието малко се вземало под 
внимание... Опитвали се сигурно да определят как действа книгата: дали чрез красо-
тата на изреченията, или чрез изпъкващия в изложението темперамент на автора, или 
благодарение важността, сериозността на изложението, т.е. изучавали само свойст-
вата, чрез които обективно била опознавана действащата Интелигенция, опознавана 
била статистически в книгите. Всичко било насочено към това, да се познае действа-
щата в столетията Интелигенция в нейното излияние и нейното възприятие. И ако 
такова знание е до определена степен получено, то тогава може да се напише книга 
за планетата Юпитер, а тя да действа твърде революционно, или даже за предния 
десен крак на майския бръмбар, а тя да служи на същата цел, както и книгата за 
Юпитер. Защото работата тогава се състои не в това, какво се говори, а как се говори, 
понеже знаят, как Интелигенцията обективно действа в хората, но което самите те не 
съзнават. Действат не само субективно, както например при броенето, когато изключ-
ват собствената интелигентност, но действат в това, което господства като Интели-
генция; не в това, което тази Интелигенция развива от човек към човек, а в това, което 
изцяло изключва субективната интелигентност». На това основание може да се 
създаде институт и той ще провежда революционна пропаганда. 
Такъв стремеж съществува в съвременността. Искат във века на 
интелигентността да изтикат човека от Интелигенцията. Не искат 
човек съзнателно, със съвременното съзнание да възприема Духовния 
свят. 
Хората, подобни на Рубакин, искат да излязат из собствената си кожа, 
т.к. вътре в нея протича живото, а те не искат да имат работа с него. 
Те обичат да разобективират собствената си интелигентна същност, 
да се окажат редом със самите себе си и да изживяват, как през тях 
преминават вълните на Интелигенцията, но да не се ползват от нея 
лично! Това всъщност иска и Науката за Духа: знание не затворено в 
границите на кожата. Но знанието трябва да се възприема със здравия 
човешки разсъдък. Не трябва да се освобождаваме от тялото, за да 
придобием знание, което действа в света независимо от действието на 
тялото. «Такава е задачата, а това първото е нейна карикатура» (виж GA187, 
1.І.1919). 
 Вътрешно съдържание на политическия окултизъм. Учения 
на тайните общества. Действието на “Завета на Петър Велики” (този 
завет е голяма фалшификация, той не принадлежи на Петър І) e тако-
ва, че от една страна господстващото в славянофилството отвращение 
към “пристрастието към Запада” на Петър І се сблъсква с мечтите на 
панславистите за господство на Русия на Балканите и т.н. «Аз бих казал, 
че по исторически гениален начин две неща са събрани заедно в този завет на Петър 
І: симпатията с антипатията… си взаимодействат по прекрасен начин, така си взаи-
модействат, че се оказват изключително ефективни». Така ние срещаме едно 
течение, отиващо на Изток. Но «в такива случаи възбуждат не просто едно 
течение, а на едно течение му предоставят възможност да се кръстоса с друго, а след 
това по някакъв начин всестранно влияят на двете течения. Не се достига много, 
когато предоставят възможност пряко, непосредствено да тече едно течение; а това 
течение малко го осветяват отстрани, за да заблудят, да объркат много неща, за да 
заличат много следи, много неща да се изгубят в буренака. Това е много важно. 
Поради тази причина се случва, че определени окултни течения, поставящи едни или 
други задачи, понякога поставят напълно противоположни задачи. Противоположните 
задачи действат така, че объркват всички следи. Аз бих могъл да ви посоча едно 
място в Европа, където в определено време в особено голяма степен действаха 
т.нар. “масони”, т.нар. “окултни общества” придобиха огромно влияние, т.е. някои хора 
действаха под сугестивното влияние на определени масонски общества, у които 
имаше окултен, таен заден план. При това работата се състоеше и в това, следите на 
това място да се объркат, да се премахнат. Затова на това място беше въведено 
известно йезуитско влияние, така че масонското и йезуитското влияние се срещнаха, 
понеже всъщност има високи степени, в които еднакво добре пребивават както 
масоните, така и йезуитите. Има империи, служещи еднакво добре и на йезуитизма, и 
на масонството, така че и едните и другите, действайки съвместно, успешно достигат 
целите, към които се стремят. Не трябва да се мисли, че не съществуват в света хора, 
които едновременно са и йезуити, и масони. 

                                                                                  
По-нататък аз ще посоча, как такова течение след подготовка, продължаваща години, 
след това в определен момент може да бъде използвано. Тогава имат такова тече-
ние, в което са видими като че ли две вървящи редом течения... Когато такива тече-
ния са осъществени и сами по себе си започнат да представляват нещо, тогава могат 
да ги използват. 
Ние можем да се предпазим по още един начин. Аз бих могъл да ви посоча друго 
течение, което на Запад преминава редом с това, което до известна степен досега се 
проявява като най-зрялото политическо мислене на Петата културна епоха. Това 
друго течение повече е в окултната област и само от време на време в различна 
външна дейност проявява своите окултни подоснови. Тук аз отново трябва да укажа 
на определени окултни общества на Запада, които преди всичко са характерни с това, 
че прекрасно знаят отношенията, които аз сега описах, и обучават своите ученици на 
това, в какво се състои смисълът на Петата и Шестата културна епоха на развитие, 
какви сили действат при това, как действа елементът на разума, как – народният 
елемент; на учениците също се посочва, как тези неща могат да бъдат използвани. 
В подобни окултни направления, които, както беше казано, изживяват себе си в 
братствата, има едно основополагащо учение в което се казва, че каквото римският 
народ беше в Четвъртата културна епоха, такова за Петата са англоезичните наро-
ди... При това преди всичко се обръща внимание на латинския елемент. Различните 
романски култури и народности – аз говоря не от себе си, а преразказвам учението, 
което съществува там – са предопределени за това, все повече и повече да потъват в 
материализма на науката, материализма на живота, материализма на религията. И за 
тях не е необходима никаква загриженост, понеже чрез декаданса [décadence 
(фр.)=упадък. Бел. пр.] те сами се разпадат. Поради това – се казва там – главното 
внимание трябва да бъде насочено към това, латинската раса да се разбира като 
разлагаща се, като отмиращ елемент, и че задачата е: обмислено да се подготви и 
осъществи всичко за гибелта на латинската раса. 
Този възглед отива толкова далеч, че в него се казва: във всички политически импул-
си, а също и в окултните и религиозните импулси, трябва да бъдат усвоени онези 
сили, които отвеждат латинския елемент надолу по наклонената плоскост. Разбира се 
при това външно може да проявяват себе си както им е угодно, но всячески да под-
държат всичко, което служи на освобождението на света от този латински елемент. 
По-нататък се казва, че задача на Петата културна епоха е следната: до нейното 
завършване всичко трябва да бъде пронизано от културата, произхождаща от англое-
зичните народи, както Четвъртата епоха към нейния край беше пронизана от романс-
ката култура. –Aз говоря само за онова, което беше и остава учение на тези окултни 
братства... При това също постоянно наставляват, че както германско-британският 
елемент – така се говори там – противостои на Рим, така славянският елемент проти-
востои на английския елемент, понеже такова е развитието на света. Става само 
завъртане на деветдесет градуса. Докато романският елемент се импулсира от север, 
импулсът от изток отива на запад» (виж GA173, 9.ХІІ.1916). 
 «Аз искам… без да навлизам в критика, накратко да ви изложа някои учения на 
окултните братства на Англия... Taм учат: Еволюцията на Европа може да се разбере 
само ако отначало се разгледа преходът от Четвъртата романска следатлантска 
епоха в Петата... 
Английски говорещият народ представя Петата следатлантска подраса (в Антропосо-
фията ние не казваме “подраса”, защото това е едностранчиво, съответства на 
групови цели). И задачата на Петата следатлантска епоха се състои в това, да се 
завоюва света за англоезичните народи. Отживелицата на Четвъртата подраса – 
латинските народи – видимо все повече и повече хлътва в материализъм, тя съдържа 
вътре в себе си елемент на разложение и във физическите отношения носи в себе си 
упадък». 
Британците, галите, германите по времето на войната с Рим бяха в 
бебешко състояние и Четвъртата подраса по отношение на тях изпъл-
няваше ролята на бавачка. «После бебето стана дете; това беше времето, 
когато възникна папството, и папата със своята власт стана опекун на детето. При-
мерно от ХІІ столетие папството започна да губи своята роля, започва юношеската 
възраст на тези народи. Опекунството отстъпва назад. Юношеството продължава 
примерно до края на ХVІІ век. Настоящото време, като правило се пропуска, когато се 
усвоят такива неща... Хората не трябва прекалено ясно да чуват, какво мислят за 
съвременността. Това по-добре да им се дава по сугестивен начин. Така в хода на 
времето северните народи под господството на бавачката, опекуна и т.н. достигат 
съвременното си зряло състояние, което съдържа в себе си заложбите за това, 
господстващ народ на Петата следатлантска епоха да стане британският народ... 
Посочва се, че всички външни действия и мероприятия, в които има смисъл, които 
желаят да бъдат плодотворни, трябва да са под знака на тези възгледи... Всичко 
друго е обречено на изсъхване... В това скицирано изложено учение ние имаме 
основата, просмукала се във всички езотерични братства, в онези окултни братства 
които като т.нар. „високоградуирани масони” и др.под. действат в източните области 
(на Европа. Бел. пр.)... Много хора, действащи външно, и не подозират за това, 
как са им били поднесени тези неща… 
По-нататък се казва: Както северните народи са подготвяни от романския елемент за 
Петата подраса, така сега, по подобен начин Западът изпълнява тази роля по отно-
шение на славяните – представители на подготвящата се Шеста подраса. На Изток 
живеят – така говорят там – под деспотично управление, водещо към упадък отделни-
те племена, не народи, а именно племена, подобни на германските племена в епоха-
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та на северните походи на римляните. Тези племена образуват отделните елементи 
на т.нар. “славянски народ”, който днес само по външен начин се държи заедно, 
единно, вследствие на деспотичното управление, помитано, изпъждано вън. –Аз само 
използвам изразите, употребявани в тези окултни братства. [Нека отбележим, че на 
славянския конгрес през 1848 г., когато “славянските племена” пожелаха да говорят 
на своите езици, те не можеха да се разбират едни други и бяха принудени да говорят 
на немски език. –Аз казвам това не за смях, а за характеристика на това, какво обуча-
ват на Запад за славяните]. 
По-нататък в английските братства се говори, че поляците се отличават от останалите 
славяни поради това, че се намират на сравнително по-висока културна и религиозна 
степен и по-единно са образовани. Накратко се описва съдбата на поляците, но се 
твърди, че те се отнасят към руското царство. После се посочват балканските славя-
ни, за които се казва, че те се освобождават от турците и конституират отделни 
славянски държави, които обаче – и това постоянно се повтаря – в тази форма трябва 
да съществуват до най-близката световна война. Особено в 90-те години (на ХІХ 
век. Бел. пр.) в тези братства се говореше за голяма европейска война, предстояща 
в най-близко бъдеще, и тя особено се посочваше във връзка с импулсите на развити-
ето, които трябва да произхождат от балканските славяни». 
Британските народи изпълняват по отношение на славяните ролята на 
бавачка «която ще приключи, когато руското царство повече няма да съществува и 
славянските народи от своите собствени интелигентни заложби ще създадат особени 
форми. Но вместо бавачката, естествено трябва да се появи опекунът: някой от 
онези, които всъщност образуват Петата подраса, трябва да развие някакъв вид 
папство. 
И ако римското папство по различен начин основа църквите, църковните общини, то 
западното “папство”, развиващо се от британизма – разбира се с цел да се развива 
подрасата – има задачата да осъществи на Изток в Европа напълно определен 
икономически експеримент, а именно, да учреди форма на съвместен икономически 
живот по социалистически начин. На Запад – понеже там е представена Петата, а не 
Шестата подраса – такъв експеримент не може да бъде проведен. Отначало трябва 
да се поекспериментира и Изтокът да бъде употребен за такъв бъдещ експеримент. 
Ще бъде проведен политически, духовен и икономически експеримент. 
По-нататък се говори, че, естествено, при това хората не са толкова глупави, за да се 
провъзгласява пред тях господството на Запада като вечно… –Аз накратко ви предс-
тавям тези неща, скъпи приятели! Тези неща са включени много дълбоко в учението 
на западното масонство и задачата се състои в това… да се разбере, способни ли са 
те да донесат полза за еволюцията на човечеството или те трябва да бъдат поправе-
ни» (виж GA173, 17.ХІІ.1916). 
 “Много често в тесните кръгове на окултните ложи на говорещата на английски 
език област на света – когато събралите се там се намират само между свои – се 
изказва мнението: Само да не се открие, да не се издаде на света тайната на ражда-
нето и смъртта, защото издавайки му тази тайна, ние ще разкрием характера на 
нашата епоха, ще му предадем знанието, което ние не трябва да изпускаме от ръцете 
си! –Затова, като първо правило беше постановено да не се говори във външния свят 
за тайната на раждането и смъртта, които са заложени във всичко и преди всичко в 
самите исторически явления” (GA185, 20.Х.1918). 
 Магия, церемониална магия. “Заедно с това, че отделните хора могат да 
постигнат спиритуалния живот, трябва да съществува и противообраз: съответната 
възможност по сив или черномагичен начин за заблуждаване относно това. Иначе не 
може и да бъде” (GA174, 1.І.1917). 
 “Сивата магия се състои в това, че на действието на отровата дават посока, 
където тя предизвиква болест” (GA173, 31.ХІІ.1916). 
 “Блюдо с окървавена глава е профанация, оскверняване на Мистерии, черна 
магия. Иродиада (виж Ев. Матей 14: 1-11) я държи в ръцете си” (GA97, 19.VІІ.1906). 
 “Изгаряли са вещиците (на клада. Бел. пр.) на това основание, че те… са били 
медиуми и чрез тяхната връзка с Духовния свят, макар и по близък на материализма 
начин, е могло да се знаят, да стават известни неща във висша степен неприятни за 
някои хора. Така например на определени сдружения им е било особено неприятно, 
когато вещиците преди изгарянето се изказвали относно онова, което се е намирало 
зад едно или друго сдружение... Тези, които изгаряли вещиците, абсолютно точно са 
знаели, защо правят това” (GA173, 26.ХІІ.1916). 
 “Вие бихте се смаяли, научавайки колко много постигат онези, които сами остават 
на заден план, а работата възлагат на прелъстяването от жена, която владее изкуст-
вото на парфюмните състави. В ХVІІ век това е играело огромна политическа роля 
при много монархични дворове. В определени периоди не е било възможно да се 
пише история, без да си специалист по действието на парфюмерията в тези периоди” 
(GA173, 11.ХІІ.1916). 
 Някои Същества на Сатурн [луциферични Престоли. Бел. пр.] 
влияят върху човека чрез обонянието и това е наистина инфернално 
[infernus (лат.)= който се намира в ада, адски; демоничен; долен. Бел. 
пр.] действие. И можете да си представите, какво причинява човек на 
своите близки, принуждавайки ги да вдишват всевъзможни парфюм-
ни миризми... «например пачули [patchouli (от тамилски в 
англ)=благоуханно растение в Източна Азия, от чиято зелена маса се 
получава етерично масло за парфюмерията. Бел. пр.], с което са свързани 
Същества на Сатурн от най-лош род»; така върху човека се оказва действие 

                                                                                  
«с черна магия от най-лош род». Действието на мускуса [muskus 
(лат.)=силно ароматно, маслообразно вещество, което се отделя от 
жлези на вид елен (кабарга), живеещ в централна Азия; съдържа се 
също и в корените на някои растения; поради трайния и силен мирис 
има широко приложение в парфюмерията. Бел. пр.] е такова както и 
на пачули (виж GA98, 11.ІІ.1908). 
 «Определени окултни общества, освен много други неща, искат и следното: по 
определен начин да свръхматериализират материализма; те искат да създадат в 
света повече материализъм, отколкото той възниква по естествен път в средата на 
човечеството на Петата следатлантска епоха... 
Съществуват различни видове подобни общества. Един известен техен вид, много 
разпространен на Запад в многобройни разновидности, обхваща организации занима-
ващи се с церемониална магия. Разбира се церемониалната магия може да бъде и 
добра магия, но ние сега говорим за онези общества, които се занимават с нея не 
заради интересите на цялото човечество, а за благото на отделни групи или за 
специални стремежи, не общочовешки... Съществуват видове церемониална магия, 
притежаващи тази особеност, че могат по определен начин да действат на физичес-
кото тяло на човека. Нали всичко физическо в края на краищата е откровение на 
духовното. 
Онова духовно, което възниква под влиянието на определени церемониални магични 
действия, може да влияе на човешкия физически апарат, на системата от ганглии, 
както аз неотдавна ви я характеризирах (в лекцията от 14 януари 1917 г., GA174), на 
системата на гръбначния стълб. Но при това особено трудно с помощта на дейността 
чрез церемониална магия е да се въздейства на церебралната (мозъчната) система. 
Обаче по обиколни пътища, чрез духовното, всичко това може да стане и става, и 
може да бъде действено в това направление. 
Да си представим по такъв начин окултните общества, занимаващи се с някаква сива 
или черна страна на церемониалната магия и оказващи върху своите привърженици 
влияние, достигащо до физическото тяло, до фините колебания и преплитания на 
физическото тяло, но винаги до физическото тяло; тук духовното като че ли се влива 
във физическото тяло. Какво е следствието от това? В резултат настъпва онова, 
което е подхождало на предишните епохи, но не е годно за нашата епоха. Чрез 
подобни действия се създава възможност, по силата на която Духовният свят – ако 
даже човек не се стреми да се приближи към него по пътя, за който аз говорих – 
започва да влияе върху хората, вземащи участие в дейностите от церемониален род. 
Това означава, че се създава възможност за умрелите редом с другите Духове да 
въздействат на онези, които са впрегнати в такъв обръч, в това обкръжение, създаде-
но от церемониалната магия. А вследствие на това материализмът на нашето време 
се свръхматериализира. 
Представете си, човек изцяло и напълно – не само по отношение на мирогледа, но и 
по отношение на всички усещания – да чувства, че е материалист; такива хора на 
Запад са огромно количество. И именно тези материалистични усещания още повече 
нарастват. Тогава човек получава влечение, стремеж да има влияние върху матери-
алния свят не само докато той пребивава във физическото тяло, но и зад Прага на 
смъртта. Когато аз умра, то искам да имам място – така може да се изрази това – чрез 
което искам да въздействам върху живеещите хора, които оставих на Земята или в 
които създадох чувство на привързаност към мен. В наше време има хора, чието 
влечение към материята е толкова голямо, че те се стремят към окултни организации, 
чрез които те и иззад Прага на смъртта биха могли да попечителстват над учрежде-
нията на материалния свят. И такива инструменти, чрез които човек си осигурява 
материално господство и от другата страна на смъртта, се намират. Това са именно 
местата за определена церемониална магия. 
С това посочваме нещо, което е изключително важно. Представете си някакво коли-
чество хора, обединили се в определено братство. Тези хора знаят, че нас са ни 
предхождали други, които са отпечатали силни господстващи мисли, но не им е 
достигнал живот, за да ги осъществят... За тях ние създаваме кръг и чрез това, което 
вършим, чрез церемониалните магични действия, които ние предприемаме, те дейст-
ват в нашите тела. С това ние извоюваме по-голяма сила, от тази, която вече имаме. 
Вследствие на това ние сме в състояние, да оказваме върху другите слаби хора, 
които са извън такова общество, нарастваща магична власт. Когато говорим, когато 
произнасяме реч, чрез нас действат тези мъртви, тъй като чрез преплитане ние сме 
подготвени за действията на церемониалната магия. 
Има голяма разлика дали човек е бих казал честно, обикновено в културния процес на 
нашето време и… от тази позиция произнася реч в парламента или пише статия във 
вестник, или човекът се намира в кръга на церемониалната магия и вследствие на 
това е усилен от импулсите на властта на някои умрели, и с тези импулси сега произ-
нася реч в парламента или пише статия във вестник; във втория случай той действа 
много по-силно, стремейки се към своята цел, от онзи, който няма това. Това е едно-
то. 
Другото се състои в това, че такъв човек, намиращ се в кръга на определено церемо-
ниално-магично общество, осигурява себе си зад Прага на смъртта с един вид арима-
нично безсмъртие... За такива хора обществото, в което те са включени, е гаранция за 
това, че техните сили ще живеят зад границите на смъртта, докато в другия случай те 
всъщност биха могли да живеят само до тяхната физическа смърт. И тази мисъл 
живее днес у по-голям брой хора, отколкото вие мислите, мисъл да си осигурят 
ариманично безсмъртие, което се състои в това, че човек действа не отделно, не 
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индивидуално, а чрез инструмента на такова – каквото го охарактеризирах – общест-
во. 
Съществуват многобройни такива общества и хората с определени степени в такива 
общества знаят: посредством обществото аз ще бъда в състояние онези сили, които 
трябва да секнат със смъртта, да направя в определена степен безсмъртни и те ще 
действат след моята смърт. При това хората чрез изживяването на церемониалната 
магия така затъпяват, че тях повече не ги тревожи мисълта, която би трябвало да 
застане пред душата, която възприема тези неща с истинска сериозност и действи-
телно достойнство; защото в каквато степен като че ли израстват в безсмъртната 
смъртност, или, по-добре да се каже, в ариманичното безсмъртие, също в такава 
степен губят съзнанието за другото, действителното, истинското безсмъртие. Но 
материализмът в наше време така е завладял много души, че те не се смущават от 
това, че ги оглушават, че ги зашеметяват, и в действителност умират в ариманичното 
безсмъртие. И може да се каже: днес има общества, които спиритуално, окултно се 
мислят за “застрахователни общества” за осигуряване на ариманично безсмъртие! 
Но подобни неща се доверяват само на малко хора, защото такива общества, като 
правило, са така организирани, че церемониалната магия трябва да действа именно 
на ония, които нищо не подозират и имат нужда да влязат в отношения с Духовния 
свят чрез различни символични действия. Такива хора има много. Сами по себе си те 
могат да бъдат нелоши. Приемат ги в кръга на церемониалната магия и неголям брой 
други хора, вплетени в кръга на церемониалната магия, се ползват от тях като с 
инструмент. 
Поради това човек трябва да бъде внимателен, предпазлив в отношенията с всички 
т.нар. окултни общества, ръководени от т.нар. високи степени и които държат своите 
цели в тайна от ниските степени. Такива управляващи степени имат като правило 
онези, които толкова са посветени във всичко, че предчувстват онова, за което сега ви 
разказах... Правилно днес е да не се приема без разбиране, да не се приема неясно и 
безкритично нищо от онова, което днес се дава в многото окултни общества... 
Когато търсят силите, импулсите, които от света на умрелите по посочения начин 
дават ариманично усилване, то намират достъп до изостаналите Духове от Египетско-
Халдейската епоха, до нейните изостанали Ангели. Те играят голяма роля в подобни 
окултни общества... Там те са важни помощници и важни управляващи Духове. В 
такива окултни общества има много такова, което се стреми по древен начин египетс-
ко-халдейското да се пренесе в съвременността... И това е важна магична дейност, 
служеща на целта така да се разпространи лъжата в света, че тя да действа като 
истина. Защото в това действие на лъжата като истина е заложена огромна сила на 
злото» (GA174, 20.І.1917). 
 «В Щутгарт ми зададоха въпроса, защо антропософите не дадоха на Хекел 
такова доказателство за съществуването на Духа, че той да може да го “пипне” с 
ръце... Както виждате трябва да се укаже, да се посочи как да се осезава, как да се 
усеща с ръцете! И това се опитват да направят в спиритизма. Спиритистът принужда-
ва Духа да слезе при него на Земята и да доказва своето битие. Антропософът се 
стреми сам да се приближи към духовните висини» (GA264, стр. 379-382). 
 Окултни основи на тероризма. «Ако се обърнем към душите на хората, 
умрели в настоящо време, и, ако да изучим техните жизнени отношения, то можем да 
видим, че всред тях има такива, които след смъртта особено са обезпокоени от 
познанството с онези души, които тук, на Земята, са загинали по такъв начин, както 
австрийската кралица в Женева [Елизавета, 1837–1898, съпруга на крал Франц-
Йосиф І, била е убита от италианския анархист Лучени]. Тук може да се получи опит, 
че онези, които да речем поради вина от пропагандни действия преминават през 
Портата на смъртта, създават повече грижи за хората, преминали през Портата на 
смъртта по нормалния начин… последните тогава се страхуват да общуват с първите, 
избягват общуването с тях... 
Душите, преминали насилствено през Портата на смъртта, знаят след смъртта нещо 
за Духовния свят, което другите не знаят... Такива души могат от другата страна, от 
духовната страна, да използват и по друг начин силите, свързани тук с физическия 
свят, отколкото изобщо може тук във физическото тяло да се има работа с тези сили. 
Затова за тях става възможно определени неща да се узнават по-рано, отколкото 
това е полезно да се знае за прогреса на човешкото развитие… 
Тук, във физическия свят, казват: Хората, подобни на пропагандистите на действието, 
хората, които убиват други хора, искат да посочат страданията в света; това е средст-
во именно чрез действие да се води агитационна работа и т.н. Но който проанализира 
всичко това и се опита да го приведе в съзвучие със социалните закони, той скоро ще 
забележи, че всичко това – като “дървено желязо” – е лишено от всякакъв смисъл. 
Неочаквано то намира смисъл, ако се знае, че душите, по насилствен начин премина-
ващи в Духовния свят, узнават там неща, които не трябва да знаят и пред които души 
нормално умрелите души изпитват страх… 
В Карно (1837–1894, физик, четвърти президент на Френската република, убит от 
италианския анархист Казерио в Лион), в кралица Елизавета и в някои други, загинали 
в резултат на покушения, се проявява нещо забележително: с тези покушения беше 
свързана възможността да се достигне нещо… което по никакъв начин не би трябвало 
да се достига! Това би могло да се достигне, ако биха се намерили души, които така 
да се каже биха станали техни приемници, продължители. Обаче тогава и едните и 
другите биха изпаднали в трансцендентна, свръхсетивна вина… те тогава биха 
издали нещо, което не трябва да се издава. 
Висшите духовни Същества, висшите Йерархии попречиха на това... По такъв начин 

                                                                                  
тук бих казал е предприет опит по непозволени начини... да се проникне в Духовния 
свят, зад кулисите на обикновения физически свят». От друга страна, с помощ-
та на убийствата (в Европа) беше изключена възможността за дейст-
вие на импулсите, които не бяха преждевременни. В двата описани 
случая не трябва да се мисли, че покушенията се извършват дилетан-
тски, без знания на окултните връзки. «Още в ХІХ в. на Изток съществуваше 
един забележителен орден под названието “Thugs”. Този орден, процъфтяващ в една 
от областите на Азия, възникна не от простото страстно желание да осъществява 
своите цели, не от някакво желание, живеещо в сърцата на членовете на ордена. 
Този орден задължаваше своите ученици да убиват определени хора по указания на 
оставащите съвършено неизвестни ръководители на ордена. Това беше един орден 
на убийци, орден, в задачата на който влизаше да се убиват определени хора... 
Убийствата се извършваха само на това основание, че на членовете на ордена “Тугс” 
от неизвестна власт се даваше указание да се убие тази или онази личност». Зад 
учредяването на подобен орден също се намира знанието за това, че 
преминалите през насилствена смърт узнават определени тайни. 
При това се правеше също следното. «Определени, подходящи за това хора, 
ги обучават като медиуми, след това ги въвеждат в медиумно състояние и с помощта 
на определени действия насочват към тях потоци, идващи от Духовния свят, така че 
медиумът съобщава определени тайни, към които е невъзможно приближаването по 
друг начин освен с помощта на насилственото убийство, когато в другия свят убитият 
употребява онези сили, които са предназначени за земни дела, но са останали 
неизползвани поради насилствената смърт... 
Подобни неща се извършват зад кулисите на външните събития именно в нашето 
десетилетие. Тук има съзнателен замисъл в ръцете на определена група хора да се 
вложи тайната за господство върху масите... Това е тайната, как именно върху маси-
те, които малко се интересуват за външните събития и въпреки това имат спиритуал-
ни заложби да служат за подготвяне на Шестата следатлантска култура (имат се 
пред вид руснаците), как върху тези човешки маси да се осъществи абсолютно 
господство, как начинът за господство върху тях да се предостави в ръцете на него-
лям брой хора. Това е едното. 
Другото е нещо, което едва в бъдеще трябва да играе голяма роля – това е стреме-
жът да се получи достъп до средствата за задаване на определена посока на отноше-
нията, свързани с процесите на болестта и процесите на размножението... Материа-
листичната епоха в лицето на определени кръгове се стреми да парализира цялото 
духовно развитие на човечеството, да го направи невъзможно, да насочи всичко към 
това, че хората да го отхвърлят по силата на самия темперамент, по силата на 
характера да считат всичко за спиритуална глупост... За тази цел даже ще бъде 
изобретена ваксина, внедрявана като че ли срещу болести, но така влияеща върху 
човешкото тяло, че нито една спиритуална предразположеност няма да може да се 
посели в човека”. За тази цел се стремят да узнаят от Духовния свят 
тайните, които сега не трябва да бъдат известни. 
Този азиатски орден на убийците действаше систематично, с разби-
ране на работата, макар това да е ужасно. И понеже това водеше към 
нарастване на реалната власт върху определена част от човечеството, 
то от друга страна – по дилетантски, т.к. това беше родено от страха 
дете – като противообраз, на сцената се показа пропагандата на дейс-
твието като опит да се използват забранени средства. «Необходимо е 
знанието за подобни неща да се внесе в съзнанието на човечеството на Петата 
следатлантска културна епоха. Само в случай, че това знание влезе в съзнанието на 
човечеството на Петата следатлантска епоха, ще може да бъде достигнато онова, 
което представлява истинската цел на Земното развитие. 
Трябва да стане така, че хората да преодолеят неудобството, свързано с другото 
мислене, не с това, което насаждат така наречените учени в съвременните Универси-
тети и висши училища. Трябва да настъпи времето, когато определен брой хора ще 
обявят себе си за готови да възприемат неудобния мироглед и да черпят своите 
понятия, идеи и жизнени цели от Духовния свят. Защото човечеството не трябва да се 
намира в този сън, в който иска да остане с абстрактните, всеобщи понятия, наричай-
ки ги “благородни”, към които се стреми материалистичният век. 
Ако вие обмислите всичко, което ви казах, ще видите, че съществуват доста възмож-
ности да се използват силите, идващи от Духовния свят, така че тук, на Земята, в 
Петата следатлантска епоха да се учреди нещо нездраво... Трябва да се подчертае, 
че приемането на духовното знание е необходимост, свързана с целия основен 
характер на нашата епоха» (виж GA178, 6.ХІ.1917). 
 Христовият Импулс и противодействащите сили в социалните 
отношения на съвременността. “В лошите окултни съюзи търсят връзката с 
Ариман (т.к. за него е важно действието само на онова, което той говори, а не реал-
ността)... и с Луцифер. При това се стараят така да действат върху хората, че пос-
редством най-силни желания да възбудят у тях видения, да породят видения чрез 
вътрешно възпламеняване. 
И това, което в подобни лоши окултни кръгове внасят съзнателно, което въвеждат 
като съюз с Ариман и Луцифер, това естествено практикуват при условие, че Ариман 
и Луцифер действат в подсъзнанието на хората. И много от това, което критично 
трябва да бъде казано за Петата следатлантска културна епоха, как тя сега се разви-
ва в големия свят, трябва да бъде по посочения начин сведено към ариманичните и 
луциферичните импулси” (GA170, 28.VІІІ.1916). 
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 “Всички машинации, свързани със злоупотребата с физическите жизнени сили, 
произлизат от Ариман” (GA107, 1.І.1909). 
 «Няма по-луциферично-ариманичен път към Духовния свят от спиритизма. От 
една страна, тук медиума го довеждат в близост с Луцифер, а от друга – онези, които 
изслушват “истините”, изказвани от медиума, се ариманизират» (GA196, 31.І.1920). 
 “Нетърпимостта към мислите от друг вид, потискането, заглушаването на мислите 
на другия човек заселва нашия свят с тези същества, с демоните” (GA102, 4.VІ.1908). 
 “Ние сме преминали през Портата на смъртта и живеем в Духовния свят. Да си 
представим нашата собствена индивидуалност. С нея са свързани онези същества от 
Йерархията на Ангелите, които ние чувстваме свързани с нас. Когато ние събличаме 
нашето етерно тяло, нашето ангелско Същество заедно с другите Същества от 
Йерархията на Ангелите влиза в отношение с нас, присъединява се към нас и ние 
чувстваме в себе си целия свят на Ангелите. Ние го чувстваме в себе си, изживяваме 
го като вътрешен опит; естествено външните изживявания вследствие на това се 
влошават... Както тук нашите сетивни органи служат като посредници между нас и 
външния свят, така вплетеността в света на Ангелите ни дава възможност да влезем 
в отношение с духовните Същества и с хората, които ние срещаме в Духовния свят”. 
Ние само постепенно се освобождаваме от това, с което сме били 
пронизани във физическия свят и което “ни пречи да се вградим по съотве-
тен начин в този организъм от Ангели. Обаче по време на пребиваването ни в света 
на душите това постепенно става. Ние дорастваме до организма на Ангелите. Но в 
същото време започва да се изгражда друга необходимост, необходимостта да се 
проникнем не само от организма на Ангелите, но и още от по-фина субстанциалност, 
а именно от субстанциалността на организма на Архангелите. 
Нашето съзнание в Духовния свят между смъртта и новото раждане би останало 
много смътно, ако ние не бихме могли да се пронижем с организма на Архангелите… 
тогава ние бихме останали спящи същества, бих казал изтъкани от най-различните 
елементи на имагинациите на Духовния свят; ние бихме проспали нашето битие 
между смъртта и новото раждане. Но за да не се случи това, а обратно, да се появи 
още по-светло съзнание, ние трябва да се пронижем с организма на Архангелите… И 
в тази степен, в каквато ние се пробуждаме там, в Духовния свят, в такава степен ние 
получаваме свободно отношение към физическия свят тук... 
След смъртта, когато физическата Земя е от другата страна на света, у човека 
възниква страстното желание някои неща, отнасящи се към него там, да откъсне от 
себе си, да ги изтрие. Но за това е необходимо да се прониже със субстанциалността 
на висшите Йерархии от Ангели и Архангели... Тогава може от съзнанието да се 
изключи онова, което трябва да бъде изключено, за да може човек по правилен начин 
да осъществи своето пребиваване в Духовния свят... 
Що се отнася до трудностите, то едната от тях във връзка с казаното е човешкият 
говор, езика, с чиято помощ общуваме на Земята... Сега, в материалистичната епоха, 
хората почти не мислят в мислите, а предимно – в речта, в думите. И те са доволни, 
те са удовлетворени, ако са намерили за нещо удачния израз. Но тези изрази са 
годни само за физическия живот, а след смъртта възниква задачата да се освободим 
от тях… Науката за Духа – нейните понятия съвсем слабо са свързани с речта – ни 
еманципира от речта. И тя прави това в пълна степен. Ето защо тя ни довежда – още 
тук, на Земята – в онези сфери, които за нас са общи с умрелите. Еманципацията, 
освобождаването от речта вътрешно е свързана със субстанциалността на Арханге-
лите”. 
Сега вие можете по-дълбоко да разберете нещо от казаното по-рано 
за определени братства. В тези братства се твърди, че ръководещи в 
Петата следатлантска епоха са англоезичните народи и всичко в тази 
епоха трябва да бъде пронизано от техния елемент. Тук говори гру-
повият егоизъм, “духовно с това се достига нещо безкрайно важно, достига се 
такова действие върху човешката индивидуалност, което… се запазва също и в 
периода между смъртта и новото раждане. Защото тук достигат това, че човешката 
индивидуалност се вживява в Духовния свят, пронизва се от Йерархията на Ангелите, 
но не се издига до Йерархията на Архангелите. С това в определен вид се представя 
стремежът с човешкото развитие да се свали, да се събори Йерархията на Арханге-
лите!”. Старите членове на Антропософското Общество могат да си 
спомнят, че от някои даващи тон, водещи членове на Теософското 
Общество, например тъкмо от прословутия Ледбитер, се разпростра-
няваше мнението, че между смъртта и раждането душата пребивава в 
състояние на сън. 
“Няма нищо чудно в такива твърдения, защото на някои души действително им се 
удава отчасти да достигнат това… да се затворят за света на Архангелите, и тогава 
не им достига ясно, силно съзнание. Ледбитер е наблюдавал по своя начин именно 
душите, попаднали под машинациите на подобни братства. По-нататък той не е могъл 
да отиде, за да наблюдава какво става с тези души след известно време, тъй като те 
по никакъв начин не могат в продължение на целия период между смъртта и новото 
раждане да остават без онези ингредиенти, които при нормален живот идват от 
Йерархията на Архангелите. Те тогава трябва да получат нещо друго. И те действи-
телно получават еквивалента на това… тях ги пронизва нещо, произхождащо от 
изостаналите Архаи, намиращи се на степента на Архангелите. А това означава, че 
такива души в изключителна, в извънредна степен се пронизват от ариманичното. 
Трябва да имаме много правилна представа за Духовния свят, за да оценим цялото 
значение на този факт. Когато с окултни средства искат на отделен Народностен Дух 

                                                                                  
да осигурят световно господство, то това означава, че се стремят действието да 
внесат в Духовния свят и на мястото на правомерното господство на Архангела върху 
умрелите да поставят неправомерно господство на Архангел, т.е. на изостанал, 
неправилно развит Архай или Дух на Времето. По такъв начин се достига до арима-
нично безсмъртие. 
Вие можете обаче да кажете: Как може човек да е толкова глупав, че в действител-
ност планомерно да се откъсне от нормалното развитие и да проникне в съвършено 
друго духовно развитие? Но това е твърде късогледо съждение, съждение, в което не 
се мисли за това, че от определени импулси хората могат да получат страстен стре-
меж да търсят своето безсмъртие в други светове, а не в онези, които ние обознача-
ваме като нормални. Аз ще кажа така: Вие нямате никакво желание да вземате 
участие в ариманичното безсмъртие, нали? Много добре! Но понеже много сред най-
главните, най-първите понятия остават неясни… то има хора, които искат да изключат 
себе си от света, който ние наричаме нормален, включвайки сега и живота между 
смъртта и новото раждане, и по някакъв начин си казват: ние не искаме по-нататък да 
имаме Христос за свой ръководител, който е ръководител чрез този нормален свят, 
ние искаме да имаме друг ръководител, ние искаме да застанем в опозиция на 
нормалния свят. –Такива хора чрез подготовката, за която аз ви говорих, която те 
извършват в церемониалната магия, получават представи, че светът на ариманични-
те сили е по-могъщ Духовен свят, че те могат там преди всичко да продължат онова, 
което са усвоили тук, във физическия живот, че те могат да направят безсмъртни 
материалните изживявания на физическия живот. 
И сега вече настъпи такова време, когато в подобни неща е необходимо да се вгле-
даме. Защото, който не знае това… той не е в състояние да разбира съвременност-
та... Средствата да се откъсне от този свят – за който можем да кажем, че в него 
хората достигат своето правилно развитие, поставяйки себе си в служба на 
Христос (курсивът е мой. Бел. пр.) – са многобройни и за много от тях, даже за 
по-достъпните, не е просто и лесно да се говори, понеже, докосвайки се до това 
близкостоящо, съвсем не подозират, че човек се докосва до действието на окултни 
импулси с огромна сила, което действие се разширява, разпространява в човешката 
душа. 
Вие знаете, да речем – за да споменем нещо достъпно, намиращо се близо – че в 
определен момент беше фиксирана догмата за така наречената непогрешимост. Тази 
догма за непогрешимостта – и това е важно – беше възприета от много хора. Всеки, 
считащ сега себе си действително християнин, трябва да се замисли: Какво да правя 
с тази догма? Той може да си зададе такъв въпрос: А какво биха казали за тази догма 
за непогрешимостта отците на Църквата, намиращи се, стоящи съвсем близо до 
първоначалния замисъл на Християнството? Те биха го нарекли богохулство! Така 
човек в християнския смисъл би могъл да се докосне до същността на работата. А 
може също да се посочи много действено окултно средство, с помощта на което в 
изключителен, в извънреден смисъл се пробужда антихристиянската вяра. Тази вяра 
е важен окултен импулс, от определена страна отклоняващ от нормалното християнс-
ко развитие. Вие виждате, че можем да се докоснем до най-близкостоящото и нався-
къде в света да намерим окултни импулси. 
Силен окултен импулс беше също и неуспешният опит на Безант да предизвика 
Алцион-суматоха... Така тези братства решават своята задача в Петата следатлантс-
ка културна епоха да направят егоистичния групов интерес общ импулс на Земното 
развитие и да изключат от Земното развитие онова, което трябва да дойде като 
Шеста и Седма следатлантска епоха... И дойде времето, когато поне отделни хора 
трябва да вникнат в подобни неща и да си създадат представа за това, какво всъщ-
ност става, какво се извършва в света... Защото, колкото повече хора имат вярна 
представа за тези неща, толкова по-трудно ще бъде на определени окултисти да 
ловят риба в мътна вода. Дотогава, докато в Европа така ще говорят за отношенията 
на народите, както говорят сега, преднамерено изопачавайки истината, ще съществу-
ват множество окултни импулси насочени към това, да се откъсне, да се изтръгне 
развитието от Шестата следатлантска епоха. Понеже на тази Шеста следатлантска 
епоха предстои най-важното. Аз подчертавам това: Христос умря за индивидуалните 
хора. Ние трябва да разглеждаме това като много съществено в Мистерията на 
Голгота. Христос трябва да извърши важно деяние в Петата… а също и в Шестата 
следатлантска епоха: именно тук, за Земята, да стане помощник за преодоляването, 
за последното преодоляване на всичко онова, което идва от националния принцип. Но 
за да попречат на това, за да няма Христос никакво влияние в Шестата следатлантска 
епоха, за това се грижат предварително и на това служат импулсите на онези братст-
ва, които искат да консервират Петата следатлантска епоха” (виж GA174, 22.І.1917). 
 «Всичките онези мероприятия с умрели и т.н., за които ви разказвах, в крайна 
сметка се свеждат до тази цел: да бъдат похитени, отнети хората от Христос, преми-
нал през Мистерията на Голгота (и да бъдат отдадени под властта на друга-
та индивидуалност. Бел. пр.), и другата индивидуалност (имаща ариманич-
на природа. Бел. пр.) да представят като господстваща на Земята. Това е напъл-
но реална борба и ни в най-малка степен не е абстрактно понятие. Това е напълно 
реална борба за това, в хода на човешкото развитие да се постави друго Същество 
на мястото на Христовото Същество за цялото останало време от Петата следатлан-
тска епоха, а също за Шестата и Седмата. Задачата на здравото, честно духовно 
развитие се състои в това, да бъдат унищожени, да бъдат премахнати тези стремежи, 
които в истинския смисъл на думата са антихристиянски. Тук само ясното разбиране 
може да достигне нещо. Другото Същество, което тези братства искат да направят 
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господар, те също ще го наричат “Христос”. Те фактически ще го провъзгласят за 
“Христос”. 
Онова, което ще бъде важно, е да се научим да различаваме истинския Христос, 
Който, когато ще се появи в нашия (ХХ. Бел. пр.) век няма да бъде индивидуал-
ност, въплътена в плът, от Съществото, което (ще се въплъти във физическо 
тяло и. Бел. пр.) ще бъде провъзгласено за Христос, което, за разлика от истинс-
кия Христос, никога досега в хода на Земното развитие не се е въплъщавало във 
физическо тяло, а е достигало само до етерно въплъщение. Посочените братства 
искат да поставят него на мястото на истинския Христос, а присъствието на Христос – 
според техните намерения – трябва да остане незабелязано... 
Тук говорихме за онази част от битката, която ще се отнася до фалшифициране 
появяването на Христос през ХХ столетие. Онзи, който повърхностно наблюдава 
живота, който е зает преди всичко с външни дискусии за Христос, за проблема Исус и 
пр., той не вижда в дълбините. Всичко това е само дим и мъгла, чрез които хората 
биват залъгвани, отклонявани от дълбоките неща, от главното и в това се състои 
цялата работа. Когато теолозите, богословите, дискутират за Христос, винаги в 
техните дискусии отнякъде идва спиритуално влияние. Тези хора много често насърча-
ват постигането на съвсем различни задачи и цели от онези, в които самите те фактически 
съзнателно вярват, за което те и не подозират. 
Опасно е и понятието за безсъзнателното, чрез което днес затъмняват разбирането 
от хората на посочените отношения. Докато тези зли братства много съзнателно 
преследват своите цели, то това, което те преследват съзнателно, естествено... 
остава безсъзнателно за онези, които повърхностно се занимават с всевъзможни 
дискусии и др.под. Но чрез разговори за безсъзнателното не се постига същността на 
работата, защото така наричаното “безсъзнателно” всъщност е онова, което се 
намира зад прага на обикновеното съзнание, онази сфера, в която знаещият може да 
разгръща своята дейност. Както виждате, такава в действителност е едната страна на 
работата, която се състои в това, че съществуват определени братства, които заста-
ват в опозиция и се домогват дейността на Христос да подменят с дейността на 
другото Същество, стремят се всичко да насочат, да подредят така, че да постигнат 
тази цел. 

 {“Към тези неща бих искал да прибавя още една картина. Първо, вие вече се 
осведомихте от казаното, каква огромна разлика има между Изтока и Запада в 
еволюцията на човечеството. Второ, моля ви да размислите за следното. Виж-
дате, психоаналитиците говорят за подсъзнателното, за подсъзнателния живот 
на душата и пр. Не е толкова важно да се говори за едно такова неопределено 
понятие за тези неща, а е необходимо правилно да се разбере какво наистина 
има отвъд прага на съзнанието. Какво има там? Много неща се намират там до-
лу под прага на съзнанието. За самото себе си обаче онова, което лежи там до-
лу, е крайно съзнателно. Човек трябва да разбере какъв вид съзнателна духов-
ност съществува отвъд прага на съзнанието. Трябва да се говори за съзнателна 
духовност отвъд прага на съзнанието, а не за несъзнателна духовност. 
Трябва да ни стане ясно, че човек има много в своето обикновено съзнание, за 
което той не знае нищо. Човешкото същество би изпаднало в ужасно положение, 
ако трябваше да знае в неговото обикновено съзнание всичко, което става вътре 
в него. Само размислете, как човек би могъл да продължи да яде и пие, ако той 
трябваше с точност да се запознае с всичките физиологични и биологични про-
цеси, които стават от поемането на храната нататък. Всичко това става в без-
съзнателното. Човек обаче не може да почака и да не яде и пие, докато не научи 
какво всъщност става вътре в него. Толкова много неща стават вътре в човека! 
За човека голяма част, далеч по-голямата част на неговото същество, е несъз-
нателна, или да го кажем по-добре, подсъзнателна. 
Странното е, че подсъзнателното, което ние носим вътре в себе си, е обхванато 
при всички обстоятелства от друго същество (от човешкия двойник. Бел. 
пр.). Това означава, че ние не сме само едно сливане на тяло, душа и Дух, но-
сещо в нас през света нашата душа, която е независима от нашето тяло; малко 
преди раждането другото същество завладява подсъзнателните части на човеш-
кото същество. Там е подсъзнателното същество, което придружава човека по 
целия му път между раждане и смърт. Малко преди раждането то влиза в човека 
и го придружава. Това същество можем да характеризираме като проникващо 
човека в онези части, които не влизат в неговото обикновено съзнание, това 
е едно много интелигентно същество и притежава воля, която е сродна със 
силите на природата; в своята воля то е много по-близо свързано с енергии-
те на природата, отколкото е свързан човекът (курсивът е мой. Бел. 
пр.). 
Трябва обаче да подчертая особеността, че това същество би страдало изклю-
чително много, ако при съвременните условия то би преживяло смъртта заедно с 
човека. При настоящите условия то не може да преживее смърт заедно с човека. 
То следователно изчезва малко преди смъртта, то винаги трябва да спасява се-
бе си. То винаги има подтика да нареди живота на човешкото същество по такъв 
начин, че самото то да може да надделее смъртта. Ще бъде ужасно за еволюци-
ята на човешкото същество обаче, ако това същество, което притежава човека 
по такъв начин, би било в състояние да победи смъртта, ако то би могло да умре 
с човека и по този начин да влезе в Духовните светове, в които човек влиза след 
смърт. То винаги трябва да се сбогува с човека, преди той да влезе в Духовния 
свят след смъртта си. В някои случаи това е много трудно за това същество и 

                                                                                  
стават всевъзможни усложнения. 
Това същество, което в подсъзнателното държи напълно властта, е крайно зави-
симо от Земята като цялостен организъм. Земята съвсем не е съществото, опи-
сано от геолозите, минералозите и палеонтолозите; нашата Земя е напълно жи-
во същество. Човекът вижда само неговия скелет, защото геологът, минералогът 
и палеонтологът описват само неговата минерална природа, а това е Земният 
скелет. Ако знаете само това, това би означавало да знаете само толкова, както 
ако влезете в тази стая и чрез някои специални подреждания на вашата способ-
ност за зрение да не бихте могли да видите нищо от тази прекрасна компания, а 
само кости, само скелетните системи. Представете си, че някой влиза през вра-
тата и на тези столове седят само скелети (това не значи, че вие ще имате само 
кости – но да предположим, че човекът има способността да вижда само кости, 
сякаш е снабден с някакъв вид рентгенов апарат). Точно това виждат геолозите 
от Земята. Те виждат само скелета. 
Обаче тази Земя не се състои само от скелет, а е жив организъм, и тази Земя 
изпраща от своя център към всяка точка на своята повърхност, към всяка тери-
тория специални енергии. Представете си повърхността на Земята. Тук е източ-
ната част, там западната. Енергиите, които се предават от Земята са нещо, кое-
то принадлежи на жизнения организъм на Земята. В зависимост от това, дали 
едно човешко същество живее на това или онова място на Земята, неговата без-
смъртна душа не влиза пряко в контакт с тези енергии, а само косвено – безс-
мъртната душа на човека е относително независима от земните условия. Душата 
е само изкуствено зависима от земните условия... Обаче чрез обиколния път 
през това друго същество – което завладява човека преди раждане и трябва 
да го остави преди смърт – тези различни енергии работят особено силно 
(курсивът е мой. Бел. пр.). Тези енергии действат в расовите типове и геог-
рафските разграничения специално влияят в човешките същества. 
Това е твърде важно. Утре ще видим по какъв начин този двойник се влияе от 
различните точки на Земята и какви са произтичащите последствия. Вече споме-
нах, че е необходимо вие да обхванете това, което казах днес, с онова, което ще 
дойде утре, защото едното не би могло да бъде разбрано без другото. Ние тряб-
ва да се стараем да поемаме понятия, които стават по-сериозни, когато се отна-
сят към цялата реалност, към онази реалност, в която живее човешката душа с 
цялата си същност. Тази реалност се преобразява по различни начини, но как 
се преобразява до висока степен зависи от човека (курсивът е мой. Бел. 
пр.). 
Две възможни, важни преобразувания се изясняват, когато човек осъзнае как чо-
вешките души, в зависимост от това, дали поемат материалистични или духовни 
понятия между раждане и смърт, затварят себе си на Земята или влизат в пра-
вилните сфери. По тези въпроси трябва да преобладава увеличаваща се яснота 
в нашите понятия. Тогава ние все повече ще откриваме правилното отношение 
към целия свят. Това няма да се получи в едно абстрактно духовно движение, а 
всъщност трябва да лежи вътре в нас, в едно конкретно разбрано духовно дви-
жение, което държи сметка за духовния живот на голям брой индивидуалности. 
Наистина приятно е чувството, че разисквания като тези – които са особено важ-
ни за онези сред нас, които вече не принадлежат на физическото поле, а са пре-
минали през Портата на смъртта като са останали наши верни членове – стават 
тук една реалност, и че те ни довеждат все по-близо до нашите заминали си 
приятели. 
Моля да имате предвид, че с тези съобщения ние не боравим с теории, а разказ-
ваме факти, които могат да бъдат проследени до отделните индивидуалности. 
Когато тези индивидуалности се обединят в братства, една индивидуалност мо-
же да очаква едно нещо, докато друга очаква съвсем различно от същото нещо. 
Не е възможно да се говори за актуалности в духовния живот, не е възможно да 
се търси там нищо друго, освен действието на импулсите на индивидуалностите. 
Онова, което един върши, и онова, което друг върши, си противоречат така, как-
то и в живота. Когато обаче се говори за теории, може да не се наруши основата 
на противоречието. Обаче, когато се говори за факти, то точно защото се говори 
за факти, често може да се покаже, че тези факти се съгласуват толкова малко в 
Духовния свят, както действията на човешките същества правят това на физи-
ческото поле. Следователно аз ви моля да разберете, че не е възможно, когато 
се говори за тези неща, да се говори и за реалности, ако не се говори за индиви-
дуални факти. С тях се занимаваме ние. И така става необходимо да държим 
индивидуалните потоци отделно, да ги отделим” (GA178, 18.ХІ.1917)}. 

На западните братства им противостоят източните братства, а именно индийските, 
които в не по-малка степен се намесват в развитието на човечеството. Тези индийски 
братства преследват други цели. Те не развиват езотеризма, чрез който биха могли 
да въвеждат мъртвите в своята сфера, в сферата на своите ложи... Те не желаят 
това. Но, от друга страна, те също не искат Мистерията на Голгота със своя Импулс 
да навлезе и да обхване развитието на човечеството. Това те също не искат. 
Понеже умрелите не се намират в тяхно разпореждане по начина, както това става у 
западните братства (поради слабото навлизане на азиатските народи в 
материализма. Бел. пр.), те не искат да заменят Христос с друга индивидуалност. 
Те се борят срещу Христос, Който през ХХ столетие ще навлезе в човешката еволю-
ция като етерна Индивидуалност, не като Го заменят с друга индивидуалност. За тази 
цел са им нужни подходящи умрели, а те ги нямат, поради което се стремят да 
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отклонят хората от Христос. Източните, особено индийските, братства се стремят да 
попречат на Християнството да стане силно, да не допуснат хората да следват, да се 
придържат към Християнството. Те не искат да процъфтява интересът към истинския 
Христос, към преминалия през Мистерията на Голгота Христос, Който в една единст-
вена инкарнация (в тялото на Исус от Назарет. Бел. пр.) в продължение на 3 
години беше на Земята и повече на Земята няма да се въплъти. Те не се нуждаят и не 
искат да използват мъртвите в своите ложи, а използват нещо друго извън онова, 
което някога са били обикновените, живи човешки същества. 
В тези индийски, източни ложи на мястото на мъртвите, използвани от западните 
ложи, се използват същества от друг род. Когато човек умира, той изоставя своето 
етерно или жизнено тяло. Както знаете, то се отделя, отпада скоро (около 3½ 
денонощия. Бел. пр.) след смъртта. При нормални отношения отпадналото 
етерно тяло се възприема, асимилира се от Космоса. Това е сложен процес, както ви 
пояснявах това по различни начини. Преди Мистерията на Голгота и след нея в 
източните области съществува следната възможност. Когато след смъртта човек 
отхвърля своето етерно тяло, някои същества могат да се възползват от него, спо-
собни са да се поселят в него. Тогава те стават етерни същества в тези изоставени от 
хората етерни тела. По този начин, в източните области използват не умрели хора, а 
подтикват всевъзможни демонични Духове да се поселят в напуснатите от хората 
етерни тела... Именно такива демонични Духове се използват в източните ложи. И 
така, западните ложи имат непосредствено свързани с материята умрели, източните 
ложи използват демонични същества, т.е. Духове, които не принадлежат на Земното 
развитие, но които проникват в това развитие именно вследствие на това, че завла-
дяват и използват етерни тела, освободени от човешки същества. 
Външно, екзотерично това превръщат в почитание. Вие знаете, че някои братства 
притежават изкуството да създават илюзии. И тъй като хората не знаят колко далеч 
изобщо илюзиите навлизат в действителността, колко разпространена всъщност е 
вече илюзията, лесно могат да ги заплетат, да ги объркат, да ги заблудят с изкуствено 
създадени илюзии. Това се извършва по следния начин. Онова, което искат да 
достигнат, го обличат във формата на почитание. Представете си, че имам на разпо-
ложение род, група хора, роднинско племе. След като аз, като зъл “брат”, у един от 
прадедите съм създал възможност за завладяване на етерното му тяло от демонични 
същества, аз казвам на тази роднинска група, че те трябва да проявяват дълбока 
почит, благоговение към този праотец. Праотецът само е свалил от себе си етерното 
тяло, но то е било завладяно от демонично същество чрез машинациите на ложата. 
По този начин въвеждат благоговението, преклонението пред прародителя, но почи-
тан прародител се оказва всъщност някакво демонично същество в етерното тяло на 
прародителя. 
Ето така се постига хората на Изтока и изобщо всички хора – към това се стремят 
много хора (като илюстрация може да бъдат посочени мавзолеите! Бел. 
пр.) – да не забелязват Христос като Индивидуалност, преминаваща по цялата Земя. 
Като се работи по начина, по който това се прави в източните ложи, може да се 
промени мирогледът на източните народи и да се отклони вниманието им от Мисте-
рията на Голгота. Чрез това целта на ложата ще бъде постигната, така че когато 
Христос като Индивидуалност премине над Земята Той да остане незабелязан... 
Следователно тези ложи не искат да поставят фалшив Христос на мястото на истинс-
кия Христос, а само да направят така, че Пришествието на Христос да остане незабе-
лязано. 
Така от двете посоки се води борба срещу появяващия се в етерния свят в ХХ век 
Импулс на Христос” (GA178, 25.ХІ.1917). 
 «Онези, които на мястото на Христос искат да поставят Антихрист, полагат усилия 
да експлоатират онова, което работи особено силно чрез материалните сили, но 
действа чрез материалните сили духовно. Повече от всичко те се стремят да използ-
ват електричеството и особено земния магнетизъм, за да извършат определени 
действия по цялата Земя. Аз ви посочвах как в онова, което нарекох “човешки 
двойник”, се издигат силите на Земята. Ще се проникне в тази тайна. Това ще бъде 
американска тайна – да се използва магнетизмът на Земята в неговата “двойстве-
ност”, като северен и южен магнетизъм, с цел да се разпространят по цялата Земя 
управляващи сили, които да работят духовно на Земята. Към това се стремят амери-
канците (да си спомним изстрелването от американците през седемде-
сетте години на ХХ век на спътници, които разпръснаха милиони 
метални иглички в околоземното пространство! Бел. пр.). Разгледайте 
магнитната карта на Земята и я сравнете с това, което аз сега казвам: преминаването 
на магнитните линии, където магнитната стрелка се отклонява на изток и на запад и 
където тя съвсем не се отклонява. Засега за тези неща аз не мога да кажа повече от 
няколко намека. От определена посока на небето постоянно действат духовни Съ-
щества, нужно е само тези духовни Същества да бъдат поставени в служба на Земно-
то битие. Поради това, че тези духовни Същества, действащи от Космоса, могат да 
съобщят тайната на земния магнетизъм, в тази тайна ще може да се проникне и това 
може да доведе дотам, тя да бъде използвана от груповия егоизъм по отношение на 
трите неща: злато, здраве и удължаване на живота. Работата се състои само в това, 
да имаш съмнителното мъжество в извършването на тези неща, което в някои кръго-
ве вече го имат! С помощта на тези неща може да се действа много силно  в областта 
на груповия егоизъм… 
На Изток въпросът се свежда до засилване на онова, което вече обясних: дейно 
работещите Същества от противоположните страни на Космоса да се поставят в 

                                                                                  
служба на земното съществуване. 
В бъдеще ще има голяма борба. Човешката наука ще полага усилия да проникне в 
космичното и по различен начин... може да става това. 
Задача на добрата, на здравата наука е да открие някои космични сили, които чрез 
едновременното въздействие на два космични потока, биха могли да възникнат на 
Земята. Тези два космични потока ще бъдат потоците от Риби и Дева. Преди всичко 
ще бъде открита тайната, как онова, което в Космоса от Риби действа като сила на 
Слънцето, се съединява с онова, което действа в посока от Дева. Ще бъде добро 
това, че човекът ще разкрие как от двете посоки на Космоса сутрешните и вечерните 
сили могат да бъдат поставени в служба на човечеството: от едната страна – от 
посоката на Риби, от другата – от посоката на Дева (виж рисунката по-долу, хоризон-
та). Но за тези сили не мислят онези, които се опитват всичко да достигнат чрез 
дуализма, полярността, позитивните и негативните сили. Спиритуалните тайни на 
духовните сили, които прииждат на Земята с помощта на двойните сили на магнетиз-
ма – положителен и отрицателен, се крият в Близнаци. Тези сили идват в света от 
Близнаци и това са силите на пладне. 
 

 
 
Още в древността са знаели в кои неща работата се отнася до космичното, а днес 
това знае и външната, екзотеричната наука, а именно, че зад Близнаците в кръга на 
Зодиака се крие положителният и отрицателният магнетизъм. Работата тук свеждат 
до парализиране на онова, което чрез откровението на двойствеността трябва да 
бъде придобито от Космоса, да го парализират по материалистично-егоистичен начин 
чрез силите, които особено от Близнаци струят към човечеството. В никакъв случай 
тези сили не трябва да бъдат поставени в служба на двойника. 
Други братства, които също повече от всичко желаят да мине незабелязана 
Мистерията на Голгота, ще се опитат да експлоатират двойствената природа на 
човешкото същество. Тази двойствена природа – която също така е навлязла в 
Петата следатлантска епоха, както това е направил и самият човек – съдържа чо-
вешкото същество, но заедно с него също и по-низша животинска природа. Човекът 
до известна степен действително е кентавър, в своята астрална същност той съдържа 
низша, животинска природа... Неговата човешка природа сякаш язди върху това 
астрално животно. Чрез взаимодействието на двете природи в човека съществува 
дуализъм на силите. Точно този дуализъм на силите ще бъде използван от някои 
егоистични, индийски братства, за да въведат в заблуждение, да насочат в погрешна 
посока народите на Източна Европа, които имат задачата да подготвят Шестата 
следатлантска епоха. За тази цел ще бъдат използвани силите, действащи от 
Стрелец. 
Пред човечеството стои алтернативата или по два начина неправилно да завоюва за 
себе си енергиите на Космоса, или по един начин – правилно. Във втория случай 
астрологията ще получи действително обновяване, понеже в своята древна форма тя 
е станала атавистична отживелица и повече не може да съществува в нея. Ще има 
борба за познанието на Космоса. Едните ще използват процесите на утрото и вечерта 
по начина, както аз посочих това. Другите, на Запад ще използват процесите на 
пладне, изключвайки сутрешните и вечерните процеси, а на Изток ще използват 
полунощните процеси. 
Веществата няма да се изготвят вече, опирайки се на химичните субстанции с техните 
сили на привличане и отблъскване. Ще се знае, че възникват различни вещества в 
зависимост от това, дали се изготвят чрез сутрешни или вечерни процеси, или чрез 
обедни или полунощни. Ще бъде известно, че такива материи по различен начин 
действат на троичността: Бог, Добродетел и Безсмъртие, или злато, здраве и удължа-
ване на живота. От взаимодействието на онова, което произхожда и идва от Риби и 
Дева, е невъзможно да се развие нищо измамно, нищо зловредно; човекът ще може 
да постигне в известен смисъл отделяне на механизма на живота от човешкото 
същество, но върху това по никакъв начин няма да може да се основе форма на 
господство на силите на една група от хора над други хора. Космичните сили, които 
ще идват от тези посоки, ще породят чудни, съвършени машини, но само такива, 
които ще извършват работа за човека, ще облекчават човешкото същество при 
работа, т.к. ще имат в себе си известна сила на интелекта. Спиритуалната наука, 
издигнала се до космичното, ще трябва да се грижи големите изкушения и 
заблуждения, произлизащи от тези машини-животни, създадени от самия човек, да не 
оказват никакво зловредно влияние върху човека. 
Към всичко това трябва да се прибави и следното: необходимо е човешките същества 
да се подготвят, като не приемат действителността за илюзия, да навлязат 
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действително в една духовна концепция за света, в духовно разбиране за света. 
Важното е да се разбират и виждат нещата такива, каквито са. Обаче човек може да 
вижда нещата каквито са, само когато е в състояние да приложи към реалността 
понятия, идеи, които възникват от една антропософски ориентирана Наука за Духа»... 
В бъдеще много ще зависи от това, доколко правилни ще бъдат от-
ношенията с умрелите. «Мъртвите активно ще участват в останалата част от 
времето на Земното съществуване. Важното обаче е как те ще участват. Посредством 
поведението на човека на Земята, участието на мъртвите ще бъде ръководено от 
едно добро направление по такъв начин, че импулсите на мъртвите за работа – 
импулсите, взети от Духовния свят, в който мъртвите живеят след смъртта – ще са в 
състояние да произлизат от самите мъртви. 
В опозиция на това ще се полагат много усилия да се въведат мъртвите по изкуствен 
начин в човешко съществуване. По околния път чрез Близнаци в човешкия живот ще 
бъдат въведени умрелите, вследствие на което по определен начин човешките 
вибрации ще бъдат въведени в механични устройства, в механичната работа на 
машините. И Космосът ще движи машините по този околен път... Поради тази причина 
е важно нищо неподходящо да не бъде приложено, когато тези проблеми възникнат. 
Необходимо е да се използват само елементарните сили, принадлежащи на природа-
та. Така може да се избегне включване в машинния живот на не предназначени за 
това сили... 
Човекът ще трябва да се откаже да въвежда неподходящи енергии в механичния 
живот. От окултната сфера би трябвало да се откажат да впрягат самите човешки 
същества в механична фабрична работа, практика, чрез която се използва Дарвино-
вата теория за подбор, за определяне на работната енергия, както аз ви разказах това 
като пример (виж GA178, 11, 18, 19 и 25.ХІ.1917. Бел. пр.)... 
Естествено всичко, което казвам, не може да изчерпи темата за такова кратко време, 
това са само намеци и аз мисля, че вие ще медитирате по-нататък върху тези неща, 
че ще търсите да изградите мост между собствените ви жизнени опитности и тези 
неща, преди всичко онези жизнени опитности, които могат да бъдат придобити в тези 
настоящи трудни времена. Ще видите колко много неща ще ви се изяснят, когато ги 
наблюдавате в светлината, която може да ви проблесне чрез такива идеи... 
Някои възнамеряват да поставят воал върху истинските импулси, за които става 
дума. Обезателно ще работят определени човешки енергии, с които някои да могат да 
спасят нещо само за себе си. Какво е това, за което работят, за да бъде то спасено? 
Някои човешки сили работят, за да защитят импулсите, които бяха оправдани до 
Френската революция и дори бяха защитавани от някои езотерични школи; сега обаче 
тези импулси са под формата на ариманично-луциферична деградация, която те 
защитават, за да се поддържа един социален ред, който човечеството вярва, че е бил 
вече победен в края на ХVІІІ столетие. 
Главно две сили се противопоставят една на друга: представителите на принципа, 
който беше победен в края на ХVІІІ столетие, и представителите на новото време. От 
само себе си се разбира, че голям брой хора инстинктивно са представители на 
импулсите на новото време. Затова представителите на старите импулси от ХVІІІ, 
ХVІІ, ХVІ век са принудени изкуствено да се вплитат в силите, произхождащи от 
братствата, действащи в духа на груповия егоизъм. Най-ефикасният, най-действеният 
принцип на новото време, стремящ се да придобие власт над възможно по-голям 
брой хора, е икономическият принцип, принципът на икономическата зависимост. Но 
това е само инструментът. Всичко, което прилагат, вие можете да извлечете от моите 
изказвания. Икономическият принцип е свързан с всичко онова, което те прилагат, за 
да се създаде за тези стари принципи една армия от огромен брой човешки същества 
по цялата Земя. 
Това са нещата, които се противопоставят едно на друго. Едното съществено сочи 
към онова на Запад, което се бори понастоящем в света: един вкочанен облечен в 
желязо принцип на ХVІІІ, ХVІІ, ХVІ столетие, който се проявява, като се маскира във 
фрази на революция, във фрази на демокрация. Маската тук е нужна заради това, да 
се заграби колкото може повече власт. 
На това усилие се помага, когато колкото може по-малко хора виждат нещата такива, 
каквито са, когато хората позволяват да бъдат многократно приспивани в тази област 
на илюзията, на Майя, чрез илюзията, която може да бъде изразена със следните 
думи: днес има война между Антантата и Централните сили. А всъщност няма нищо 
подобно. Тук се касае за съвсем различни неща, които съществуват зад тази илюзия 
като (духовна. Бел. пр.) действителност. Войната между Антантата и силите на 
Средна Европа е само Майя, само илюзия (виж също GA180, 24.ХІІ.1917. 
Бел. пр.). Може да се видят нещата, които стоят едно до друго в борбата, ако човек 
погледне (и осъзнае духовните първопричини, стоящи. Бел. пр.) зад тези 
неща, ако ги осветли по начина, по който аз, поради известни причини, само загат-
вам... 
Днес преди всичко трябва да се прави усилие да се разглеждат нещата такива, 
каквито те действително се представят на непредубеденото мислене. 
Ако вие по един цялостен начин разгледате това, което аз развих тук, то тогава 
случайната на вид забележка, която направих по време на тези лекции, няма да ви се 
вижда само случайна. Когато цитирах забележката, която Мефистофел прави пред 
Фауст: “Аз виждам, че вие познавате дявола” – Мефистофел положително не би казал 
това за Удроу Уилсън – това не беше случайна забележка. Това е нещо, което трябва 
да осветли положението! Човек наистина трябва да проучва тези неща без симпатия 
и антипатия, да е в състояние да ги разучава обективно. Преди всичко човек днес 

 
В своите лекции Рудолф Щайнер е указвал и на опре-

делен духовен закон, състоящ се в това, че „абстрактно-
религиозното, абстрактно-идеалистичното силно спомага за 
развитие [в подсъзнанието] на материализма, при това арима-
нично ориентирания материализъм, докато материалистичните 
представи, обратно, спомагат за развитие [в подсъзнанието] на 
спиритуализма, при това луциферично ориентирания спириту-
ализъм”785. А в качеството на конкретни примери, в кои-
то действието на този закон се проявява с най-голяма 
сила, Рудолф Щайнер е привеждал йезуитизма и главно 
догмата за папската „непогрешимост” като съдейства-
ща за развитието на силен материализъм в подсъзна-
нието на хората, а също е посочвал западните ложи, 
които, всячески усилвайки в човечеството материализ-
ма786, едновременно пораждат в подсъзнанието на хора-
та силни луциферични тенденции, днес все по-остро 
проявяващи се, по наше мнение, в социалния живот на 
човечеството в такива явления, например, като теро-
                                                                                  
трябва да е в състояние да размишлява за значението на обстоятелствата (вместо 
думата “обстоятелства” тук е напълно възможно да се употреби “съзвездия”) в онова, 
което действа, и за значението на индивидуалната сила, защото често зад индивиду-
алната сила стои нещо напълно различно от онова, което стои само зад обстоятелст-
вото. Помислете за момент върху въпроса: “Колко би струвал мозъкът на Удроу 
Уилсън, ако този мозък не седеше върху президентския стол на САЩ?”. Да предполо-
жим, че този мозък беше сред по-различни обстоятелства: там той би показал инди-
видуалната си сила! Всичко зависи от обстоятелствата (съзвездията). 
Сега ще говоря абстрактно и радикално – разбира се няма да характеризирам горес-
поменатия случай; никога не бих си позволил да правя това в една такава неутрална 
държава (лекцията е изнесена от Рудолф Щайнер в Дорнах, Швейца-
рия. Бел. пр.) – но независимо от това има едно много важно съображение във 
връзка например с въпроса за мозъка. Дали той има стойност, защото е действително 
просветен и задвижен от специфична духовно-душевна сила, дали чрез това той има 
духовна тежест в смисъла, в който аз говорих в тези проучвания за духовната тежест 
или този мозък фактически няма никаква стойност освен онази, която би се показала, 
ако някой би могъл да го постави на везни и от другата страна постави тежест? В 
момента, в който човек проникне отвъд тайните, за които аз ви говорих миналия път 
относно двойника, се достига до точката (а аз не говоря за нещо нереално) да се даде 
стойност на мозъка, който преди е имал стойност само като маса върху везните, 
защото е възможно, ако мозъкът трябва да бъде отново оживен, той да бъде оживен 
чрез двойника. 
На човешките същества всички тези неща днес им се струват гротескови. Онова 
обаче, което на тях им изглежда гротесково, трябва да стане съвсем ясно, за да могат 
тези неща да потекат не като нездрав, а като здрав поток... Те могат за бъдат ползот-
ворни само чрез яснота и те трябва да бъдат провеждани в яснота в човечеството, 
преди всичко като практически морално-етични импулси. 
Аз мога да направя само загатване. Оставям на вас чрез собственото ви разсъждение 
да градите върху тези основи по-нататък. Тези неща в много отношения са афоризми, 
но вие ще имате възможност да извлечете много от тях, както и от приведената схема 
на Зодиака, ако я използвате за вашите разсъждения и медитации» (виж GA178, 
25.ХІ.1917). 
 “Особеността на Посветените от англо-американските страни се състои в това, че 
от своя гледна точка те виждат смисъл в това, да спомагат само в тази Наука за 
Посвещение, която постепенно довежда до англо-американско господство над целия 
свят. Колкото и странно да звучи обаче това е така” (GA196, 17.І.1920)}. 
 
785 GA184, 22.ІХ.1918. 
 
786 „Онова окултно масонство (в дадения случай става дума не за обикно-
веното масонство в неговите многобройни разклонения, а за онези 
тайни общества или братства на Запада, за които вече много беше 
говорено на страниците на настоящата работа. Бел. авт.), което е свър-
зано с определен център и оттам силно влияе върху външната култура на целия 
цивилизован свят, също спомага – при което добре разбирайки това – за развитието 
на материализма, както му съдейства и Рим чрез непогрешимостта на папата. С 
догмата за непогрешимост Рим е искал да издигне преграда срещу притока на спири-
туални истини от Духовните светове. А споменатият център съзнателно помага на 
материализма в съвременния културен свят чрез разпространяване на материалис-
тичните представи и повече или по-малко на материалистичния начин на живот” 
(GA184, 22.ІХ.1918). 
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ризма. Така че „докато от една страна съществува силна 
тенденция ариманично да се склерозира човекът – и това е 
преди всичко тенденцията на йезуитизма, от друга страна 
съществува решителна тенденция да се поставят луциферични-
те Същества в служба на материалистичния световен ред”787. 
От приведеното се вижда, че двете течения – йезуи-

тизмът, произлизащ от луциферичното, но много често 
използващ и ариманичното, и западните ложи, произ-
лизащи от ариманичното – имат определена и с времето 
все по-увеличаваща се прилика, която рано или късно 
трябваше да породи тяхното взаимно привличане. Ос-
вен това, последното се поражда още и от обстоятелст-
вото, че зад двете течения, макар и инспирирайки ги с 
помощта на различни категории противодействащи 
Духове, стои едно и също мощно ариманично Същест-
во, охарактеризирано по-горе като посланик на Слън-
чевия Демон. 
Сближаването на тези две течения в Духовните све-

тове не е могло да не се отрази също и в света на външ-
ната история. И действително, приблизително от среда-
та на ХVІІІ в. започва постепенният процес на тяхното 
тайно сближаване, завършил към 1802 г., т.е. в периода 
на временната „забрана” на Обществото на Исус нався-
къде в Европа и извън нейните граници. 
Първа жертва на този противоестествен „окултен брак” 

на западните ложи с йезуитите е станал Каспар Хаузер. 
Поради това в разговора с Л. Полцер-Ходиц Рудолф 
Щайнер е посочил времето на сключване на този „брак” 
именно във връзка с трагичната съдба на последния: 
„Кръговете, които са се старали и се стараят сега да скрият 
всичко свързано със съдбата на Каспар Хаузер, са членове на 
западните ложи и йезуитите, които в своите висши организа-
ции работят заедно вече повече от 150 години, а от 1802 година 
това може да се докаже [опирайки се и на външни свидетелст-
ва]”788. 
А в навечерието на 1879 г. и главно след него всички 

усилия на двете течения, вече достатъчно дълго време 
действащи заедно, са били насочени преди всичко про-
тив проникването в човечеството на новото откровение 
на Архангел Михаил, което се е появило в ХХ в. във 
формата на антропософски ориентираната Наука за 
Духа, носеща на хората ново познание за Христос и на 
негова основа пълно обновяване на цялата Земна кул-
тура и социалния живот. Рудолф Щайнер в своите лек-
ции отново и отново с пълна откровеност е говорил за 
силното противодействие, което понася Антропософия-
та именно от страна на посочените течения. „Вътре в 
тези две направления [ложи и йезуити], абстрахирайки се от 
третото [болшевизма], са достатъчен брой хора, които знаят, че 
все някога някой трябва да изкаже истината за тайната на 
Христос и за социалния порядък, произлизащ от тричленност-
                                                 
787 GA184, 22.ІХ.1918. В някои окултни братства на Запада това 
става например чрез изкуствено оживяване и възраждане на практика 
на различен вид древни култови ритуали, които обаче отдавна не 
съответстват на съвременния стадий на развитие на човечеството и 
водят само към притъпяване, заглушаване на будното съзнание на 
човека, лесно правейки от него послушно оръдие на сили, за целите и 
намеренията на които той обикновено няма нито най-малка предста-
ва. 
 
788 Цитат от P. Tradowsky. Kaspar Hauser. Dornach 1980. 

та. Те вземат под внимание това, а после казват: тази истина би 
ни лишила от почва под краката, ако бихме й оказвали съдейс-
твие, поради това ние се кълнем да я унищожим! Против Ант-
ропософията се борят не поради това, че тя е заблуждение, а 
именно защото виждат, че ние (антропософите. Бел. пр.) жела-
ем истината”789. 
Освен съзнателно разпространяваните лъжи, клевети 

и дезинформация за самата Антропософия и нейните 
различни практически инициативи, от споменатата 
страна са били използвани и други, много по-престъпни 
методи, жертва на които в края на краищата е станал и 
първият Гьотеанум, сградата, в която самото Същество 
на Антропософията е трябвало да намери своя израз 
във видими художествени форми. Ако внимателно се 
разгледат изказванията на Рудолф Щайнер за това, къ-
де, по негово мнение, трябва да се търсят източниците 
на престъплението против цялото духовно развитие на 
човечеството, извършено в нощта на Силвестър 1922–
1923 г., когато е бил подпален Гьотеанумът, и къде 
водят тайните нишки от това престъпление, то може да 
се открие, че те водят именно до съвместната борба на 
йезуитите и някои намиращи се в ръцете на западни 
„братства” масонски ложи с Антропософията790. 

                                                 
789 GA197, 13.VІ.1920. 
 
790 Макар, че „абсолютно достоверни” – т.е. веществени или документал-
ни – доказателства за това няма, а за запознатия с подобни неща 
такива не може и да има, понеже подобни престъпления се извършват 
главно с окултни средства, все пак някои изказвания на Рудолф 
Щайнер съвсем ясно свидетелстват за това. Решаващи тук са две 
обстоятелства. Първото: неговите нееднократни посочвания на поя-
вата повече от две години преди пожара в Гьотеанума (през октомври 
1920 г.) на статия в едно масонско списание, в което, по неговите 
думи, „един особено изпълнен с омраза [към Антропософията] противник” съвсем 
откровено е писал за възможността за умишлено подпалване на Гьо-
теанума. (Рудолф Щайнер дословно е цитирал това място от масонс-
ката статия в лекциите от 23.І.1921, GA203 и от 11.ІІ.1921-ІІ, GA338). 
За тези заплахи, цитирани пред антропософите много време преди 
пожара с надежда да се пробудят в тях силите на будността и отго-
ворността, Рудолф Щайнер им е напомнил след гибелта на Гьотеану-
ма, посочвайки също, че тези заплахи са произлизали тогава „от едно 
силно подчинено масонско течение” (GA224, 23.V.1923). А това означава, че споме-
натото „подчинено течение” е било само инструмент на друга, тайна и 
много по-могъща инстанция, каквито са могли да бъдат само тайните 
„братства” на Запада, за същността и задачите на които Рудолф Щайнер 
е разказвал на антропософите толкова много особено по време на 
Първата световна война (виж GA167, GA173, GA174, GA174а, 
GA174б, GA178, GA183 и др.). Освен това, в една от своите лекции в 
1921 г., говорейки за съдбоносните последствия на болшевизма в 
Русия (неговият представител тук е наименуван Луначарски), а също 
за необходимостта от проникване там на новия, оплоден от Антропо-
софията, средноевропейски духовен живот, Рудолф Щайнер веднага, 
без какъвто и да било преход и много рязко е посочил силите, проти-
водействащи му и желаещи „сега... този духовен живот да го стъпчат до смърт”, 
привеждайки като пример именно споменатата заплаха на масонското 
списание за умишлено подпалване на Гьотеанума (виж GA338, 
13.ІІ.1921/ІІ). 
Това място е достатъчно да сравним с думите от една по-ранна лек-
ция, за да стане още по-очевидна общата взаимна връзка. «Членовете 
[на такива западни „братства”]» – е говорил в нея Рудолф Щайнер – «са 
виждали образа на бъдещото устройство на Европа така, че целият съществуващ в 
Средна Европа духовен живот е трябвало да бъде потиснат, заглушен, сломен като 
нещо, за което няма място в бъдещето на човечеството» (GA147а, 18.ІІІ.1916). 
От друга страна, вече след пожара, Рудолф Щайнер е посочил, че 
духовнонаучните истини, изказани от него „от чувството за езотеричен 
дълг” в цикъла от лекции „От Исус към Христос” (GA131, в 1911 г.: в 
първата лекция на този цикъл подробно са охарактеризирани окулт-
ните подоснови на практиката на ордена на йезуитите и открито е 
посочено неговото попадане под първото изкушение в пустинята), 
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Всичко казано в тази глава за окултните течения, ак-

тивно противодействащи на духовното развитие на 
човечеството, е справедливо не само по отношение на 
настоящето, но и за бъдещето. Както беше подробно 
разгледано в Глава 16-Г, още около 666 г. основна за-
дача на Академията на Гондишапур и инспириращото я 
ариманично Същество е било такова въздействие върху 
човечеството, че преходът от Петата към Шестата кул-
турна епоха, а чрез нея и към всичките следващи да 
стане невъзможен. А последното, в плана на еволюция-
та на цялата Земя, би означавало невъзможност да се 
намери в бъдеще пътят към бъдещите космични състо-
яния (еони) на Юпитер, Венера и Вулкан. 

                                                                                  
незабавно са предизвикали крайно враждебна реакция от страна на 
йезуитите: „...от известна посока враждата към Антропософията започна именно с 
този цикъл от лекции” (GA224, 7.V.1923). 
А самото подпалване на първия Гьотеанум е било извършено от 
човек по фамилия От, единственият, който е и загинал при пожара. 
Той е произхождал от съседното на Дорнах село Арлесхайм, в което е 
проповядвал католическият патер Макс Кули (1878–1936), който е 
бил в продължение на много години един от най-непримиримите 
врагове на Антропософията. Рудолф Щайнер е охарактеризирал 
веднъж този патер като „ученик на католическия йезуитизъм”, а публичните 
нападки на От срещу Антропософията, които Рудолф Щайнер не 
един път е слушал в неговата църква, и особено самите похвати на 
неговата критика, е нарекъл идващи „от йезуитска страна” (GA199, 
6.VІІІ.1920). Като пример на такава „критика” Рудолф Щайнер е привел 
едно от изказванията на Кули за Антропософията, което е напълно 
достатъчно, за да се почувства ръката на йезуитите: „Съществуват три 
лоши неща в света: едното от тях е еврейството, другото – масонството, но по-лошо 
от всичко най-лошо, по-лошо от всеки болшевизъм, е това, на което обучават тук, в 
Дорнах” (Пак там). И това е било казано в Арлесхайм само на няколко 
стотин метра от Гьотеанума. 
И още един пример. След подробната характеристика на йезуитизма в 
една от лекциите, завършваща с думите за това, че „зад онези, които ни 
нападат, често стои йезуитизмът”, Рудолф Щайнер по-нататък е казал: „По-
лошо от всичко, по-вредоносно от всичко в наше време е, че хората са малко внима-
телни, малко се безпокоят за фактите и не искат да вникват в същността на онова, 
което именно сега въстава против нас” (GA198, 30.V.1920). 
А в качеството на пример за такова излизане против Антропософията, 
опасно даже не толкова само по себе си, колкото поради онези сили, 
които стоят зад него, Рудолф Щайнер е привел откъси от статията, 
появила се в онова време в списанието „Katholisches Sonntagsblatt des 
Kantons Baselland und seiner Umgebung” („Католически неделен лист 
на Базелския кантон и неговите окръзи”) и подписан с псевдонима 
„Наблюдател”, под който е осъществявал своите нападки срещу 
Антропософията все същият патер Кули. Естествено че, подобно на 
подпалвача на Гьотеанума, също и той е бил само послушно оръдие в 
ръцете на много по-могъщи и враждебни на цялото развитие на чове-
чеството сили. 
И така, от приведените изказвания следва, че самият Рудолф Щайнер 
съвсем ясно е виждал, откъде най-много е било застрашавано Антро-
пософското Движение и се е стараел, доколкото това е било възмож-
но в онези конкретни обстоятелства, да го посочи на антропософите. 
На Рождественското Събрание всички последствия от огнената гибел 
на Гьотеанума са били превърнати от Рудолф Щайнер в небивал 
дотогава подем на духовната активност. По убеждение на автора, 
също и окултните първоизточници на удара, който е бил нанесен на 
самото физическо здраве на Рудолф Щайнер точно една година след 
пожара на Гьотеанума, на 1 януари 1924 г., в последния ден на Рож-
дественското Събрание, следва да се търсят в същата тази посока. (За 
подробностите на трагедията от 1 януари 1924 г. виж Ilona Schubert. 
Selbsterlebtes im Zusammensein mit Rudolf Steiner und Marie Steiner. 
Basel 1977). И далеч не е случаен фактът, че Рудолф Щайнер едва 
след това се е решил за пръв път публично да посочи страшната 
съдба на Шилер, комуто „по напълно окултен начин са помогнали да умре по-
бързо” (виж GA310, 18.VІІ.1924; виж също думите на Рудолф Щайнер 
за отравянето на Ф. Шилер, казани на Ф. Рителмайер и изцяло приве-
дени в S. O. Prokofieff. Das Rätsel des Demetrius. Versuch einer Betrach-
tung aus historischer, psychologischer und geisteswissenschaftlicher Sicht. 
Dornach 1993. Kap. 6). 

Тази борба против настъпването на Шестата културна 
епоха продължава и в наше време, а нейни ръководещи 
сили са преди всичко трите разгледани от нас окултни 
течения, понеже зад всичките три течения стои обеди-
няващият ги импулс на Гондишапур. Тяхното различие 
е само в това, че първите две се ползват от окултните 
средства, съществуващи вече вътре в общата еволюция 
на Земята (към нея принадлежат също всички арима-
нични и луциферични влияния), докато течението на 
болшевизма се стреми да свлече човечеството под 
плоскостта на изначално предначертаното му развитие. 
Методите, с които болшевизмът се опитва да изкоре-

ни всяка възможност за настъпване на Шестата култур-
на епоха, вече бяха подробно описани в тази и пред-
ходните глави. Сега е необходимо макар и накратко да 
се спрем на методите на западните „братства” и някои 
„Посветени на Римокатолическата църква”791, действащи в 
продължение на редица столетия, в духа на йезуитизма. 
И за едните, и за другите настъпването на Шестата 

културна епоха, нещо повече, даже появяването на пър-
вите нейни предвестия (най-важното от които в наше 
време е Антропософията), означава опасност за пълна и 
окончателна загуба на властта в продължение на по-
нататъшната еволюция на човечеството. А именно на 
това преди всичко се съпротивляват двете течения, 
макар и по различни начини. 
За да увековечат своята власт (позволяваща да влияят 

върху Земното развитие), която те могат да постигнат 
само в епохата на Съзнателната душа – Петата следат-
лантска – западните ложи с всички достъпни средства 
се стремят не само да разпространят по целия свят най-
разнообразните форми на материализма, но и да го 
превърнат в своеобразен „свръхматериализъм” във фор-
мата на „американизъм”. С това те се надяват така да 
повлияят на развитието на Съзнателната душа в Петата 
следатлантска епоха, че тя в бъдеще просто да се окаже 
неспособна да приеме в себе си Духа-Себе. Според 
замисъла на ръководещите Посветени на западните 
ложи, вместо постепенното одухотворяване на Съзна-
телната душа, трябва да настъпи толкова силно нейно 
сродяване (уподобяване) с физическото тяло на човека, 
че нейното по-нататъшно пронизване със субстанцията 
на Духа-Себе да бъде невъзможно, така както е невъз-
можно вкаменилото се дърво да всмуче в себе си вода-
та. Ако това стане, то тогава Петата културна епоха, в 
която самото Мирово Ръководство е отредило на англо-
езичните народи ръководната роля във външното раз-
витие на човечеството, няма да завърши, а ще бъде 
продължена или по-точно ще бъде „консервирана” до 
края на Земните времена. А това означава: няма да из-
чезне и тяхното владичество, във всеки случай докато 
на Земята изобщо съществува човешкият род в неговата 
сегашна форма. 
Съвсем по друг начин се борят против бъдещата 

Шеста епоха „Посветените на Римокатолическата църква”. 
За да се разберат по-добре техните намерения, е необ-
ходимо да се вземе предвид следното. В сравнение с 
Петата културна епоха Шестата ще носи съвсем друг 
характер. Тя ще бъде не само във висша степен спири-

                                                 
791 GA184, 22.ІХ.1918. 
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туална, но преди всичко ясновидска епоха792, когато 
сякаш със силата на висша природна необходимост за 
Земния човек ще се отвори съзнателният достъп в 
Духовния свят. Тъкмо този основен характер на Шеста-
та културна епоха определя толкова различното отно-
шение към нея на „Посветените” на западните ложи и 
„Посветените” на Римокатолическата църква. 
Първите, както ние видяхме, се стремят към това, в 

резултат на пълното „материализиране” или може също 
да се каже „овеществяване” на Съзнателната душа, ново-
то ясновиждане изобщо да не се развие в човечеството. 
Ето защо вътре в техните ложи трябва след някое време 
да се разпространи съвсем друго ясновиждане от чисто 
медиумичен вид, нямащо никакво отношение към 
принципа на Духа-Себе. Това последното те се надяват 
да получат от описаното по-горе Същество от арима-
нична природа, ако им се удаде да му осигурят мястото 
на етерния Христос в най-близкия до Земята Духовен 
свят. Тогава, получили от него – но вече по антихрис-
тиянски път – достъп до изключително голямо, но 
крайно едностранчиво, ограничено окултно знание, 
особено в областта на механичния окултизъм793, те ще 
                                                 
792 Виж GA186, 7.ХІІ.1918. 
 
793 За развитието в бъдеще на Запад на механичния, или материален, 
в Средна Европа – на хигиеничния, а в Източна Европа – на евгенич-
ния окултизъм виж GA186, 1.ХІІ.1918. 
 {Бел. пр.: «Много от онези души – и това трябва да се каже със състрадание – 
които тук по време на живота са отхвърлили или им е било попречено да поемат 
духовните понятия, все още се скитат около Земята и макар и мъртви остават при-
вързани към Земната сфера. Обаче душата на човешкото същество, когато не е 
отделена от своята заобикаляща среда чрез физическото тяло – което тогава вече не 
може да предотвратява човешката душа да действа разрушително – става източник 
на неспокойствие в Земната сфера. Нека да проучим онова, което аз бих искал да 
охарактеризирам като по-нормално обстоятелство, при което души при съвременните 
обстоятелства след смърт преминават в Духовния свят, души, които не са искали 
нищо да знаят за духовните понятия и опитности. Те стават източници на размирици, 
защото биват задържани вътре в Земната сфера. Само души, които тук, на Земята, 
вече са били напълно проникнати от определено отношение към Духовния свят, 
минават през Портата на смъртта по такъв начин, че могат да бъдат приети по прави-
лен начин в Духовния свят. Те по такъв начин излизат от Земната сфера, че могат да 
изпредат нишки към онези, оставащи зад тях, нишки, които непрекъснато биват 
предени. Трябва да ни стане ясно: духовните нишки между душите на мъртвите и 
онези от нас, които сме свързани с тях, не се прекъсват чрез смъртта; мъртвите 
остават дори по-близо до нас след смърт, отколкото когато са били тук, на Земята; 
това, което казвам, трябва да бъде прието като сериозна, важна истина. 
Аз не съм единственият, който знае това, други също съзнават, че понастоящем това 
е така. Обаче има мнозина, които експлоатират тази истина по ужасен начин. Има 
заблудени материалисти днес, които вярват, че материалният свят е единствен, но 
има също Посветени, които са материалисти и чрез братствата разпространяват 
материалистичното учение. Не трябва да грешите като вярвате, че тези Посветени се 
намират на някаква глупава, безсмислена гледна точка и мислят, че не съществува 
никакъв Дух, или че човешкото същество не притежава душа, която може да живее 
независимо от тялото. Можете да бъдете сигурни, че онези, които действително са 
Посветени в Духовния свят, никога не ще се поддадат на глупостта да вярват само в 
простата материя. 
Има мнозина обаче, които са заинтересувани от разпространяването на материализ-
ма, основават учреждения и правят всевъзможни подреждания, чрез които голяма 
част от човешките същества да вярват само в материализма и да са напълно само 
под влияние на материализма. Съществуват братства, оглавявани от Посветени, 
които имат точно този интерес: да култивират и разпространяват материализма. На 
тези материалисти добре им служат и постоянните разговори за това, че материализ-
мът уж вече е преодолян, че вече е победен, защото е възможно да се работи за 
някакви цели чрез използването на думи с противоположно значение. Как това нещо 
се провежда е доста сложно... 
Какво желаят тези Посветени, които, въпреки че знаят това, подтикват и култивират 
материалистичното мислене на човешките същества? Тези Посветени желаят да има 
колкото може повече души, които тук между раждане и смърт да възприемат само 
материалистични понятия. Чрез това тези души се подготвят да останат в Земната 
сфера. До известна степен те биват привързвани към Земната сфера. Представете 

                                                                                  
си, че се утвърждават братства, на които това е съвсем ясно, които са напълно 
запознати с тези обстоятелства. Тези братства подготвят някои човешки души така, че 
те да остават в областта на материалното. Ако братствата след това подредят – 
което е твърде възможно чрез тяхната сила – тези души след смъртта да влязат в 
областта на силовата сфера на тяхното братство, то тогава това братство придобива 
колосална сила. Тези материалисти – те са материалисти, защото не вярват в Духа – 
тези Посветени-материалисти не са никак глупави и добре знаят положението на 
Духа. Те принуждават души да остават в материята дори след смъртта за да ги 
използват за собствените си цели. Тези братства произвеждат клиентела от душите 
на умрели, които остават в сферата на Земята. Тези души на мъртвите имат у себе си 
енергии, които могат да бъдат насочвани по различни начини, чрез които могат да се 
постигат различни неща и чрез които човек може да придобие специална манипула-
ционна сила върху онези, които не са посветени в тези неща. 
Така действат някои братства. По тези въпроси човек може да се ориентира ясно 
само, ако не позволява да бъде заблуден от тъмнина и мъгла, ако не се лъже относно 
съществуването на подобни братства, или че тяхната дейност е безвредна. Напротив, 
те не само че не са безвредни, те са крайно вредни. Те казват, че човешките същест-
ва трябва все повече и по-дълбоко да навлизат в материализма, че те трябва да 
вярват – според мисленето на такива Посветени – че макар духовните сили наистина 
да съществуват, те не са нищо друго, освен определени сили на природата. 
Аз бих искал да охарактеризирам идеала на подобни братства... Представете си 
безвреден свят от хора – които в известна степен са отклонени от правилния път чрез 
преобладаващите и господстващите днес материалистични понятия – които в извест-
на степен са се отклонили от старите установени, проверени религиозни идеи...  Както 
вече казах, на това човечество не му е съвсем ясен Духовния свят; отклонени от своя 
път чрез материализма, хората не са сигурни как трябва да се отнасят към Духовния 
свят. Те особено не са наясно как би трябвало да се отнасят към онези, които са 
минали през Портата на смъртта. А тук... си представете подобно братство; то разп-
ространява материалистичното учение; то се грижи хората да мислят само чисто 
материалистично. По този начин това братство (чрез манипулации с умрели. 
Бел. пр.) създава души, които след своята смърт остават привързани към Земната 
сфера. Те ще станат духовна клиентела за ложата. Това означава, че са създадени 
мъртви хора, които не могат да напуснат Земната сфера, а ще останат на Земята. Ако 
братството е извършило правилните подготовления, мъртвите ще могат да бъдат 
задържани в ложите. Следователно по този начин се създават ложи, които съдържат 
както живи, така и мъртви, но мъртви, които са свързани със Земните енергии. 
Нещата биват така направлявани, че се организират заседания, подобно на спири-
тичните сеанси през втората половина на ХІХ столетие, за които вече често говорих. 

{“Спиритичното доказателство за безсмъртието има своите лоши последст-
вия. Онези, които го получават, се държат в Камалока като материалисти... В сво-
ето знание на Земята те са станали спиритуалисти, но привичките на мисленето у 
тях са останали както при материалистите... Материалистите пребивават в Кама-
лока с убеждението, че всичко там е само сън и те трябва да се събудят” (GA264, 
стр. 384)}. 

И забележете – моля добре да запомните това – заседанието се управлява от ложите 
с помощта на умрелите. Истинската цел на Майстерите на тези ложи обаче е заседа-
ващите да не знаят, че имат работа с умрели, а да вярват, че действат само по-висши 
сили на природата. Искат да поднесат това на хората като по-висши сили на природа-
та: психизъм и т.н… подобно на електричеството, магнетизма; хората по този начин 
да вярват, че това са по-висши сили на природата. Така истинското понятие за душа 
ще им бъде отнето и ще се каже, че както има електричество, както има магнетизъм, 
така също има и по-висши сили на природата. Онези, които направляват ложата, 
крият факта, че тези сили се извличат от души. Чрез това обаче тези безвредни души 
малко по малко, постепенно стават изцяло душевно зависими от ложата, при това без 
да осъзнават от какво са зависими, какво ги подчинява, без да осъзнават източника 
който ги направлява, от кого всъщност са управлявани. 
Няма друго лекарство срещу това, освен знанието за него. Когато човек знае за него, 
той вече е предпазен. Когато човек го знае дотам, че знанието става една вътрешна 
сигурност, истинско убеждение, тогава човек е защитен. Човек обаче не трябва да 
бъде мързелив в усилието си да придобие знание за тези неща. Никога не е късно да 
се захванете с това. Аз често насочвах вашето внимание върху факта, че тези неща 
могат да се изяснят само постепенно и само постепенно мога да задвижа елементите, 
които ще ви донесат пълно изясняване. 
Много често ви казвах, че в течение на втората половина на ХІХ столетие множество 
западни братства въведоха експериментално спиритизма, за да се убедят чрез този 
опит, че са постигнали сред човечеството онова, което са възнамерявали. Това беше 
една проверка да се убедят, колко много са преуспели с човечеството, да се види 
къде стоят те по отношение на човечеството. На спиритичните сеанси те очакваха 
хората да кажат, че съществуват по-висши сили на природата. Обаче тези леви 
братства бяха объркани, смутени, разочаровани, когато по-голяма част от хората 
често не казваха че има висши сили на природата, а казваха, че на сеансите се 
явяват Духовете на умрелите. Това беше горчиво разочарование за тези Посветени. 
Получи се именно онова, което те не очакваха, защото именно вярата в умрелите 
тези Посветени искаха да отнемат у хората. Не дейността на мъртвите, не дейността 
на силите на мъртвите, а мисълта, че силите са извлечени от мъртвите, тази правил-
на, важна мисъл трябваше да бъде отнета от човека. 
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могат с негова помощ окончателно и както те мислят 
„завинаги” да утвърдят своята власт над човечеството, 
което към това време, усвоявайки разпространения от 
тях „свърхматериализъм”, ще се окаже напълно отрязано 
от Духовния свят. 
Напротив, Римокатолическата църква в лицето на 

нейните „Посветени” крои съвсем други планове по от-
ношение на бъдещото слизане на Духа-Себе в човечес-
твото. Тяхната същност се състои в изключване от раз-
витието не на самия Дух-Себе, а на Съзнателната ду-
ша. А да се постигне това е възможно, само ако се въз-
препятства всяко развитие в човечеството на свободна-
та индивидуалност, способна самостоятелно, по собст-

                                                                                  
И така вие виждате, че има по-висш материализъм, който не просто отрича Духа, не 
просто отхвърля Духа, а иска да го пороби с материя. Те виждат, че материализмът 
има форми, в които вече може да бъде отречен... и може да се каже, че материализ-
мът е вече изчезнал; ние говорим за Дух, но всички те говорят за Дух по един доста 
неясен начин. Много лесно е да бъдеш материалист, когато цялата природа е пре-
върната в Дух по такъв неясен начин, че се появява психизмът. Важното е човек да 
бъде в състояние да надзърне в конкретния Духовен свят, в конкретната духовност. 
Тук вие може да видите началото на онова, което през следващите пет столетия все 
повече и повече ще се усилва, ще става все по-интензивно. Тези зли братства сега се 
самоограничават, но те неминуемо ще продължат своята дейност, ако тя не бъде 
предотвратена. А тя няма да бъде предотвратена само ако хората намерят за неу-
местно и неподходящо да преодолеят пасивността в изработването на духовнонаучен 
мироглед за света. 
Следователно чрез сеансите тези братства, така да се каже, се издадоха. Вместо да 
се прикрият, чрез сеансите сами се разкриха. Неуспехът със спиритизма показва, че в 
техните машинации далеч не всичко им се удава. Именно поради тази причина в 
същите тези братства през 1890-те години възникна импулсът и се постараха за 
известно време да дискредитират спиритизма. По този начин може да видите колко 
дълбоки, силни въздействия могат да бъдат постигнати с методите на Духовния свят. 
Това, за което говорим тук, е едно увеличаване на власт, експлоатиране на някои 
еволюционни условия, които ще възникнат в течение на човешката еволюция. 
На този растящ материализъм на човешките души, на това затваряне на човешките 
души в Земната сфера – ложите също са в Земната сфера – на това трябва да се 
противодейства. Следователно, ако душите се навъртат около ложите, за да бъдат в 
помощ там, ги привързват към Земята. На това усилие, на този импулс да се работи в 
Земната сфера чрез душите, се противодейства чрез важния Импулс на Мистерията 
на Голгота. 
Импулсът на Мистерията на Голгота е мирово изцеряване, оздравяване от материа-
лизацията на душите. Пътят на самия Христос е напълно извън волята и намеренията 
на човешките същества. Поради това никакво човешко знание на никакви Посветени 
няма влияние върху онова деяние на Христос, което в ХХ в. води към явяването, за 
което вече ви говорих, и което е посочено в първата мистерийна драма [“Портата 
на Посвещението”, поместена в “Мистерийни драми” (GA14). Бел. 
пр.]. Всичко това изцяло зависи само от Самия Христос. Христос в етерен облик 
пребивава в сферата на Земята. От човешките същества зависи как те ще се отнасят 
с Него. 
И така, върху Събитието “Пришествие на Христос” никой, никакъв Посветен, дори и 
много силен, няма ни най-малко влияние... Аз ви моля непоколебимо да се придържа-
те към това. За възприемането на Христовото Събитие, така че то да действа по 
един или по друг начин, може да се повлияе чрез различен вид подготовки (курси-
вът е мой. Бел. пр.)... Братствата, за които ви говорих, които работят за да при-
вържат човешките души към материалната сфера, се стремят появяването на Хрис-
тос да премине незабелязано през ХХ столетие, Неговото Пришествие като етерна 
Индивидуалност да остане незабелязано от човешките същества. Този стремеж се 
развива под влиянието на една напълно определена идея, напълно определен 
волеви импулс. Тези кръгове желаят да завладеят сферата на влияние, която чрез 
Христос трябва да навлезе в ХХ и да продължи да действа и в следващите столетия, 
да я завоюват за едно друго Същество… което още никога и по никакъв начин не се е 
явявало в плът, а само като етерна индивидуалност, Същество, което е със силна 
ариманична природа. Има братства на Запад, които се опитват да се борят против 
Христовия Импулс. Всичките тези мероприятия с умрели и т.н., за които ви разказвах, 
в крайна сметка се свеждат до целта да похитят, да откраднат хората от Христос, 
преминал през Мистерията на Голгота, и другата индивидуалност да се представи 
като господстваща над Земята » (GA178, 18.ХІ.1917). 

{“Появи се книгата на лейб-медика [Leib (нем.)=тяло, вътрешност; 
утроба и др. Бел. пр.] на папата Лапони в подкрепа на спиритизма. Този факт 
заслужава да бъде обмислен. (Професор, доктор по медицина Лапони, лейб-
медик на папа Пий Х и папа Лъв ХІІІ. Хипноза и спиритизъм. Медицинско-клинично 
изучение. Немско издание, 1906 г.)» (GA178, 18.ХІ.1917)}}. 

вена морална интуиция, да решава въпросите на добро-
то и злото, развиваща пълна свобода в религиозната 
област и стремяща се да постигне дълбоко лично, ду-
ховно и напълно съзнателно отношение към Христос, 
независимо от никакъв външен авторитет или религи-
озна традиция. 
Ако, напротив, в човечеството изкуствено бъде ут-

върдена моралната и религиозната несвобода, а духов-
ната автономия на личността бъде изтикана и заместена 
с абсолютния авторитет на римския първосвещеник 
(ненарушим за всички католици след приемането на 
догмата за папската непогрешимост) и такова положе-
ние на нещата бъде постоянно усилвано от култа, оти-
ващ със своите корени в дохристиянските Мистерии794, 
може да се случи призваният да се излее в човечеството 
в Шестата културна епоха Дух-Себе795 да слезе не в 
Съзнателната душа, а в Разсъдъчната душа или Душа-
та на чувството, в периода на разцвета на силите на 
която (в Четвъртата културна епоха) Римокатолическа-
та църква е постигнала своето най-голямо, напълно 
правомерно и затвърдено владичество над целия хрис-
тиянски свят796. В резултат Духът-Себе ще се излее в 
този член на душевното същество на човека, който още 
може да бъде поставен в зависимост от външната цър-
ковна организация и Земния авторитет на папството. С 
други думи, ако на Римокатолическата църква с по-
мощта на култа и авторитета, тези две опори на нейно-
то Земно могъщество, се удаде да не допусне пълно 
развитие на силите на Съзнателната душа макар и само 
в някоя подвластна й част на човечеството, за да се 
излее в бъдеще Духът-Себе в Разсъдъчната душа или 
Душата на чувството, то тогава тя ще получи реалния 
шанс да съхрани своето могъщество и власт чак до края 
на Земната история. 
Възприели Духа-Себе не в Съзнателната, а в Разсъ-

дъчната душа или Душата на чувството, хората наисти-
на ще постигнат някои прозрения в Духовния свят, но 
това тяхно ясновиждане в значителна степен ще остане 
под окултния контрол на Римокатолическата йерархия 
и ще послужи само за усилване на нейното могъщество, 
„непогрешимост” и авторитет. В наше време би могло да 
се приведе цяла редица примери на такова използване 
от Римокатолическата църква на хора, притежаващи 
едни или други ясновидски способности. Ако такива 
хора (а в бъдеще те естествено ще бъдат все повече и 
повече) се удаде изцяло да бъдат подчинени на висшия 
църковен авторитет, задържайки, а в особено благопри-
ятни случаи даже напълно блокирайки в тях развитието 
на силите на Съзнателната душа, то техните ясновидски 
способности, разкриващи се само в Разсъдъчната душа 
или Душата на чувството, ще може да се завладеят и 
използват от груповата астралност на църквата (нейния 
противообраз – егрегорът – на астрален план). Тогава 
хората ясновидски ще съзерцават в Духовния свят само 
онова, което съответства на политическите интереси и 
религиозните догми на Римокатолическата църква. А 
                                                 
794 Виж GA184, 13.Х.1918; GA175, 19 и 24.ІV.1917. 
 
795 Най-първите предвестия на това се появяват вече в наше време 
във връзка с новото явяване на Христос в етерна форма. 
 
796 Виж GA174, 15.І.1917; GA185, 19.Х.1918 и GA198, 3.VІ.1920. 
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останалото (например тайната на двете момчета Исус 
или тайната на връзката на Христос със Слънцето) те 
просто няма да видят. 
Бъдещото ясновиждане, свързано със слизането в чо-

вечеството на принципа на Духа-Себе, ще стане по 
такъв начин не ново откровение, носещо на хората по-
пълно, по-дълбоко и по-всеобхватно познание на Хрис-
товото Същество, а само бледо повторение на старото и 
ще способства за по-нататъшното умъртвяване на чове-
чеството в това, което се отнася до истинското позна-
ние на Христос. А от окултна гледна точка това ще 
доведе дотам, че слизането на Духа-Себе в душите на 
хората ще бъде дар не от ръководените от Христос ду-
ховни Йерархии, а от луциферичните Същества797. И 
придобилото някакво прозрение във висшия свят чове-
чество ще трябва в благодарност за това да се преклони 
пред Земния авторитет на Църквата и нейния глава и 
следователно напълно да попадне под първото „изкуше-
ние в пустинята”. 
Понеже повече от всичко висшата йерархия на Римо-

католическата църква се плаши от това, че в резултат от 
развитието на новото етерно ясновиждане – в Петата 
епоха само у малцина, а в Шестата и по-нататък вече в 
масов порядък – все по-голям брой хора няма да се 
нуждаят от никакъв външен църковен авторитет и от 
никаква църковна традиция, за да постигнат пряко, 
лично и изцяло съзнателно изживяване на висшата ре-
алност на свръхсетивното битие на Христос в етерното 
Пришествие. Нали ако изживяването на етерния Хрис-
тос стане масово в човечеството, то тогава всяка външ-
на църковна структура, култово посредничество на 
свещеника и преди всичко самият институт на папство-
то ще се окажат никому не нужни отживелици на пре-
дишните епохи. Към това време цялото Християнство 
на Земята ще придобие съвсем други и много по-
одухотворени форми. А негово средоточие ще стане 
личното общуване на всеки ясновиждащ християнин 
със самия Христос в най-близкия до Земята Духовен 
свят и – чрез това – възможността за свръхсетивно да-
ване на причастие от Неговата Божествена Същност по 
напълно различен начин от този, който става сега в 
култа на Римокатолическата или Православната църква. 
Тогава самият Христос ще поведе човека от една страна 
към познание на великите тайни на духовния Космос 
(мистерията на плътта), а от друга – към познание на 
тайните на съкровените глъбини на самото човешко 
същество (мистерията на кръвта), в своята съвкупност 
представляващи бъдещите Мистерии на Светия Граал 
на Земята798. 

                                                 
797 За възможността за слизане на Духа-Себе не от правилните Йе-
рархии, ръководени от Христос, а от луциферичните Същества, виж 
GA130, 9.І.1912. Това обаче може да се случи само ако в човечество-
то в Петата културна епоха не се развие в достатъчна степен принци-
път на свободната индивидуалност в смисъла на описания от Рудолф 
Щайнер във „Философия на свободата. Основни принципи на един 
морален светоглед” (GA4) етичен индивидуализъм, достижим само 
на основата на пълното и всестранното развитие на Съзнателната 
душа. 
 
798 Виж GA204, 16.ІV.1921.  Може да се каже, че, влизайки в свръх-
сетивния свят, човекът отначало ще изживява самия себе си като 
своеобразна мистерия вътре във великата космична Мистерия (виж 
GA229, 12.Х.1923). Тогава ще му се яви Христос в етерни одежди и 

Единствената християнска култова форма, съвмес-
тима в наше време с развитието на Съзнателната душа 
и имаща за задача от своите сили да работи за съзна-
телното изживяване на етерния Христос, е тази, която е 
средоточие на Движението за религиозно обновяване 
(т.е. за пълно обновяване на религиозните импулси, 
изхождайки от силите на Съзнателната душа), или Об-
ществото на християните. 
Основана в 1922 г. от Фридрих Рителмайер при лич-

ното участие и поддръжката на Рудолф Щайнер, тя има 
за своя задача с помощта на нови култови форми да 
подготви съвременните хора за християнското (а не 
луциферичното) приемане в бъдеще на принципа на 
Духа-Себе. Поради това, въпреки различието на целия 
характер на дейност на Обществото на християните от 
характера на дейността на Антропософското Общество 
(едното е посветило себе си на религията, а другото – 
на познанието), съдбите на двете движения в тяхната 
дълбока същност са тясно свързани. А от това следва, 
че противодействието и враждебността, за които се 
говореше в тази глава, на която са подложени и ще 
продължават да изпитват и в бъдеще тези две движе-
ния, представляват в крайна сметка само две страни на 
един и същ централен християнски импулс на нашето 
време799. 
                                                                                  
ще премахне пред неговите духовни очи покривалото едновременно 
и от космичната Мистерия (причастие с духовен Хляб), и от човешка-
та Мистерия (причастие с духовна Кръв). Понеже благодарение на 
своето преминаване през Мистерията на Голгота Христос отново е 
съединил силите на целия духовен Космос с човешкото същество на 
Земята, полагайки с това основите за съединяването на двете Мисте-
рии: космичната и човешката. От малко по-различна гледна точка за 
свръхсетивното причастие се говори също и в лекцията от 31.ХІІ.1922 
(GA219). 
 
799 Положението на Обществото на християните в общия ход на 
духовноисторическото развитие на човечеството може да се разбере 
най-добре, ако определим от духовнонаучна гледна точка неговото 
отношение към трите най-многобройни християнски изповедания на 
съвременността. 
Така, източнохристиянската Църква, отхвърлила в ІХ столетие „фили-
окве”, т.е. произлизането на Светия Дух от Отеца и Сина, е останала по 
такъв начин при древния, старозаветен импулс на Духа, в самото 
начало на Земното развитие произлязъл от Отеца и имащ за своя 
задача в продължение на хилядолетия да подготви въплъщението на 
Земята – в лицето на Христос – на Принципа на Сина (виж GA123, 
4.ІХ.1910). Обаче след Мистерията на Голгота и слизането по време 
на Петдесетница на обновения импулс на Духа, изпратен от Отеца 
чрез Христос, древният старозаветен импулс на Духа постепенно е 
започнал да приема все повече луциферичен характер, постепенно 
въвличайки в това русло и института на източнохристиянската Църк-
ва, особено нейното най-консервативно крило. Напротив, Католичес-
ката църква на Запада, макар и да е останала отначало вярна на обно-
вения от Христос импулс на Духа, само няколко десетилетия след 
разделянето на Църквите изобщо е отменила, премахнала принципа 
на Духа на Осмия „Вселенски” събор (виж за това подробно в сбор-
ника „Der Kampf um das Menschenbild. Das achte ökumenische Konzil 
von 869 und seine Folgen”. Dornach 1986). В резултат нейното по-
нататъшно развитие е приело повече ариманичен характер. 
Накрая, отклонилите се от католицизма в ХVІ в. протестантски нап-
равления много скоро са изгубили може би най-важната съставна 
част на всеки църковен живот – неговата култова основа, и вследст-
вие на това са се подложили на силното влияние на все по-
нарастващия интелектуализъм и материализъм на Новото време. 
По отношение на тези три изповедания Обществото на християните 
не е продължение на външната църковна традиция, водеща началото 
си от апостол Петър или от разпоредбите на седемте първи Вселенски 
събора, а е резултат от действието на новото християнско открове-
ние, източниците на което са били открити и възвестени на човечест-
вото от съвременната Наука за Духа, Антропософията (виж също 
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На този централен християнски импулс коренно про-
тиворечи утвърждаването в човечеството на абсолют-
ния авторитет на римския първосвещеник с помощта на 
догмата за неговата непогрешимост, подменяща духов-
ния авторитет на истината и на Христос, със Земния 
авторитет на папата. А последният, ex cathedra, може 
тогава да декретира „отгоре”, по свое усмотрение едно 
или друго разпореждане, явяващо се след това обеза-
телно за всички членове на Римокатолическата църква, 
и, като всяка догма, абсолютно да изключва всяко про-
явяване на индивидуална свобода в религиозната об-
ласт и развитие на морално автономна и духовно са-
мостоятелна личност800. 
Тук засягаме основния проблем на римския католи-

цизъм, в същността си не допускащ проникване в чове-
чеството на новото християнско откровение, толкова 
проницателно характеризирано от Ф. М. Достоевски в 
легендата за великия инквизитор. В нея Иван Карама-
зов казва на Альоша: «Самият старец [инквизиторът] 
му прави бележка [на Христос], че той и право няма 
нищо да прибавя към онова, което вече е казано по-
рано. Ако искаш, именно в това е основната черта на 
римския католицизъм, поне според мен: „всичко, казва, 
е предадено от теб на папата и така всичко сега е у па-
пата, а ти даже не идвай, не пречи поне засега”. В този 
смисъл те, йезуитите, не само говорят, но най-малкото – 
пишат. Това самият аз съм чел у техните богослови. 
„Имаш ли ти право да ни възвестиш макар една от 
тайните на онзи свят, от който ти си дошъл?” – го пита 
моят старец и сам му отговаря вместо него – „не, ня-
маш, за да не се прибавя към онова, което вече е било 
казано в миналото...”»801. 
В качеството на симптоматичен пример, особено ярко 

поясняващ именно тази особеност на римския католи-
цизъм, Рудолф Щайнер в своите лекции няколко пъти 
привежда пасторското послание от 1905 г. на един от 
австрийските епископи, според което „Католическият 
свещеник, по време на извършването на култа притежа-
ва по-голяма власт, отколкото Христос Исус. Понеже, 
извършвайки свещенодействието пред олтара, свеще-
никът принуждава Христос Исус, християнския Бог, да 
влезе в Земния свят. Когато свещеникът извършва 
превръщането или превъплъщаването, Богът, иска ли 
Той това или не, е длъжен да върви по пътя, по който 
му нарежда свещеникът”. И по-нататък: „Богът е длъ-
жен да проникне в светите дарове, ако свещеникът 
иска това; поради това свещеникът притежава по-
голяма власт от Бога”802. След като цитира това посла-
                                                                                  
казаното за Обществото на християните в Глава 21). 
 
800 Няколко примера на такива догми и енциклики са приведени в 
б.п.ч. 749. 
 
801 Напълно независимо от Достоевски тази основна черта на римс-
кия католицизъм, най-пълно изразена в йезуитизма, посочва и Рудолф 
Щайнер: „Той [йезуитизмът] разчита на това, че този страх [пред Духа] може да се 
социализира, ако се каже на човека: ти не можеш и не трябва да се приближаваш до 
Духа; ние ще се погрижим за Духа вместо тебе, и ние ще ти го преподнесем по прави-
лен начин... Така йезуитизмът се стреми да пробуди вярата в това, че човекът не 
трябва сам да се докосва до Духа, към който той не може да се приближи, а поради 
това трябва да предостави управлението на духовните блага на онези, които са 
призвани за това от ръководството на Католическата църква” (GA181, 30.VІІ.1918). 
 
802 Виж GA197, 9.ІІІ.1920; GA198, 17.VІІ.1920. 

ние, Рудолф Щайнер по-нататък отбелязва, че неговото 
съдържание съвсем не е случайно, а напротив е израз на 
общата нагласа на ума на определени кръгове на Римо-
католическата църква. „Някои представители на това изпо-
ведание много добре знаят, с каква цел те внедряват подобни 
неща в човечеството”. 

„Превръщане на бялата магия в черна” нарича Рудолф 
Щайнер като съвременен Християнски Посветен по-
добно отношение към тайнството пред олтара и веднага 
противопоставя на такова „разбиране” друго, формули-
рано от него още в 1887 г. в предговора към втория том 
на естественонаучните съчинения на Гьоте: „Познанието 
– това е духовно причастие на човечеството... превръщане на 
хляба в душевна субстанция на познанието”803. Изразената в 
тези думи същност на причестяването, на приобщава-
нето с напълно одухотворената Съзнателна душа към 
висшите светове в акта на свободно и индивидуално 
духовно познание е висшата цел на истинския Гьотеи-
зъм, а също непоклатима основа на целия мироглед на 
антропософски ориентираната Наука за Духа. 
И бъдещите свръхсетивни причестявания или приоб-

щавания на човечеството към етерното Христово Съ-
щество във висшите светове е зрелият духовен плод, 
малкото семе което е призован да посее в наше време в 
душите на хората Гьотеизмът. Понеже целта на Гьоте-
изма е последователно да бъде „издигнато в Духовния 
свят...” всичко, „което съществува тук долу”. Следователно, 
по самата своя природа той „не желае да внася нищо ду-
ховно в сферата на външните отношения на властта, във външ-
ните взаимни връзки, а се стреми към това, Импулсът на Хрис-
тос през цялото време да действа в душата, а върху външния 
свят да действа само косвено, чрез посредничеството на самата 
душа”. 
Диаметрално противоположни цели преследва йезуи-

тизмът, стремящ се също толкова последователно към 
сваляне на всичко духовно в материалното, в „царството 
на този свят”. Ето защо е необходимо съвсем сериозно да 
се отнесем към предупреждението на Рудолф Щайнер 
за „вечната враждебност към Гьотеизма, в която се е заклел и 
винаги ще се кълне йезуитизмът”804 

 
Сумирайки всичко изложено в тази глава, може да се 

каже, че наред с болшевизма, стремящ се да свлече805 
цялото човечество под нивото на Земната еволюция, 
съществуват две други опасности, но вече вътре в са-
мата еволюция, заплашващи в нашата епоха развитието 
на Съзнателната душа, а в историческа перспектива – 
и развитието на Духа-Себе806. За тези две опасности 

                                                 
803 GA198, 17.VІІ.1920; виж също б.п.ч. 807. 
 
804 GA185, 2.ХІ.1918 и двата следващи цитата. 
 
805 Бел. пр.: Утянуть=свличам, свалям, смъквам, открадвам, отмък-
вам, отвличам, задигам и др. 
 
806 Рудолф Щайнер нееднократно е подчертавал, че Духът-Себе в 
Шестата културна епоха трябва да бъде възприет от човечеството 
обезателно в Съзнателната душа и по никакъв друг начин. „Той [Духът-
Себе] се намира в неразривна връзка със Съзнателната душа, подобно на меча и 
канията” (GA100, 20.ХІ.1907). Виж също GA9, Глава „Тялото, душата и 
Духът”; GA121, 16.VІ.1910. 
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също е длъжен днес да помни всеки, на който действи-
телно са скъпи идеалите и целите на Петата културна 
епоха, а в по-широк смисъл на Земното развитие изоб-
що, поставени пред човечеството от ръководещите го 
духовни Йерархии, ръководени на свой ред от самия 
Христос. 
Същността на тези две опасности може да се формули-
ра така: 

1. Стремеж на някои западни „братства” (ложи) 
толкова силно да материализират Съзнателната ду-
ша, че възприемането от нея на Духа-Себе в Шестата 
културна епоха да се окаже невъзможно. В този слу-
чай човечеството до края на Земните времена ще ос-
тане в крайно едностранчиво и уродливо развита 
Съзнателна душа и по такъв начин ще бъде подло-
жено на най-силна ариманизация. 

2. Стремеж на определени кръгове на Римокато-
лическата църква и особено на йезуитите напълно да 
изключат от Земното развитие Съзнателната душа 
чрез утвърждаване във всички религиозни и мирог-
ледни въпроси неоспорим авторитет на папството, 
изключващ всяка индивидуална свобода в духовната 
област. В Шестата културна епоха това ще доведе до 
слизане на Духа-Себе не в Съзнателната душа, а в 
Разсъдъчната душа или Душата на чувството, в ре-
зултат на което врастването на човечеството в 
свръхсетивния свят ще стане в луциферизирана 
форма. 
Може също да се каже, че в първия случай се проя-

вява стремежът един вид преждевременно да се състари 
и склерозира човечеството, а във втория – обратно, 
изкуствено да се върне достигнатото сега пълнолетие 
на човечеството в състояние на вечно детство и пълна 
зависимост от външния авторитет. 
А по отношение към започващото от наше време явя-

ване на Христос в етерно одеяние тези две цели може 
да се формулират така: западните ложи се домогват до  
 

това, свръхсетивното Пришествие на Христос за чове-
чеството изобщо да не настъпи, а йезуитите – то да 
стане само в такава форма, която само да потвърди и 
усили абсолютния авторитет на главата на Римокатоли-
ческата църква и нейните глобални претенции за ръко-
водство на цялото човечество. 
Единственият път, по който човечеството може да 

избегне двете опасности, е посочен от Рудолф Щайнер 
в неговата книга „Философия на свободата. Основни 
принципи на един морален светоглед” (GA4). Този път 
се състои в съзнателно формиране на това, което от 
самия дух на Петата следатлантска епоха е наречено в 
нея етичен индивидуализъм. По своята вътрешна при-
рода той е осъществим само като „истински акт на човеш-
ката свобода”, ставащ едновременно основа на нова „уни-
версална етика”807. От гледна точка на „Философията на 
свободата. Основни принципи на един морален светог-
лед” (GA4) може да се каже, че онова, към което за 
укрепване на своето господство на Земята се стремят 
западните ложи и Римокатолическата църква, е, от една 
страна, възникване на напълно разединено човечество, 
състоящо се само от отделни индивиди, пронизани от 
свръхматериализъм и поради това лишени от всякакви 
етични основи, а от друга страна – допълнително при-
бавяне в човечеството на високи етични норми отвън 
(посредством догмата, заповедта и авторитета), изк-
лючващи всякакво индивидуално духовно развитие, и 
преди всичко моралната свобода и личния избор във 
въпросите на доброто и злото, възможен само на осно-
вата на действителното, отговарящо на епохата на Съз-
нателната душа, свръхсетивно познание на света и чо-
века. 
Това, как именно трябва да се борим с описаните 

опасности, а също за отношението на двете противо-
действащи окултни течения към духовните задачи на 
Средна Европа и към духовните съдби на Източна Ев-
ропа, ще бъде разгледано в следващата глава. 

 

                                                 
807 Виж GA334, 6.V.1920. Виж също GA198, 3.VІ.1920. 



 
 

 

 

Глава 19 

            Бъдещето на руския народ  и          
 спиритуалните задачи на Средна Европа 

 

 
 
 
 
 
 
 

Съществува една задача, която трябва ясно да осъзнаем: 
ако в определен кръг от хора бъде създадено хармонично 
отношение между Средна и Източна Европа, то това ще 
може да стане истинско благословение за развитието на 
цялото човечество. 

Рудолф Щайнер. Из лекцията от 17 януари 1915 (GA157) 
 
 

Двете основни опасности, чиято същност е формули-
рана в предишната глава и които застрашават в наше 
време развитието на Съзнателната душа, имат също 
непосредствено отношение към Шестата културна 
епоха, към времето на слизане в човечеството на Духа-
Себе. 
Ще стане ли това слизане по луциферичен начин или 

въобще няма да се случи, ще бъде ли Шестата културна 
епоха началото на луциферизиране на човечеството, 
или тази епоха изобщо няма да настъпи, а Земното чо-
вечество ще бъде обречено на постоянно и неизбежно 
ариманизиране – такива са двете негативни възможнос-
ти на бъдещото развитие. И двете тенденции е необхо-
димо да бъдат преодолени в продължение на близките 
хиляда и петстотин години. 
Самият факт, че двете негативни направления на раз-

витие и тяхното преодоляване с помощта на истинското 
познание, са неразривно свързани с настъпването в 
човешкото развитие на Шестата културна епоха, насоч-
ва към тясната връзка на характеризираната проблема-
тика със съдбите на Източна Европа като люлка на бъ-
дещата култура на Духа-Себе. Нещо повече, в това 
отношение Източна Европа е главният ключ за всички 
разглеждани теми. Поради това е напълно естествено, 
че и сега и в бъдеще тя ще става обект на все по-
съсредоточено внимание, може без преувеличение да се 
каже – на жизнения интерес на двете окултни течения, 
желаещи да формират бъдещето на човечеството в съ-
ответствие единствено на техните собствени групови 
цели. 
Да включат Изтока на Европа в сферата на своето ця-

лостно и пълно влияние – това е за тях в бъдеще прак-
тически единственият реален шанс за да осъществят 
своите намерения. Затова борбата за икономическо и 
духовно поробване на източнославянските народи в 
най-близките столетия ще се води все по-явно, открито 
и целенасочено. Колосалният духовен потенциал на 
руския народ, служещ за залог на бъдещата Шеста епо-
ха, е непреодолимо препятствие за едните и дава уни-
кална възможност на другите да достигнат своите гру-

пови цели. 
По-горе вече беше посочено, че основното окултно 

намерение на западните ложи се състои в това, да из-
воюват в най-близкия до Земята Духовен свят мястото 
на етерния Христос за ариманичния посланик на Слън-
чевия Демон, който ще им помогне с помощта на 
едностранно развитие на импулсите на механичния 
окултизъм „да консервират” развитието на Съзнателната 
душа и по такъв начин да продължат Петата следатлан-
тска епоха до края на Земните времена. За тези антих-
ристиянски цели духовният потенциал на „народа на 
Христос” с живеещия в глъбините на неговата душа 
„непобедим дух на Граала” и с необикновеното развитие 
на силите на съвестта е огромна преграда. Преди всич-
ко поради това, че предразположеността на този народ 
за бъдещо възприемане на Духа-Себе е тясно свързано 
със способността за възприемане на етерния Христос в 
най-близкия до Земята Духовен свят808. 
Освен това, включването на източнославянските на-

роди с тяхната естествена склонност към евгеничен 
окултизъм в сферата на влияние на западните народи 
може да помогне на западните народи, отчитайки все 
по-голямата деградация на техните физически тела 
вследствие на усилващия се материализъм, изобщо да 
оживеят на Земята физически809. 
Вътрешният кръг на „Посветените” на Римокатоличес-

ката църква ще прилага всички усилия за разпространя-
ване на своето влияние на Изток в Европа. Техните 
намерения имат обаче малко по-друг характер. Явявай-
ки се по своята същност йерархична структура, с всич-
ки догматични устави, органи и учреждения, плод на 
Четвъртата следатлантска епоха (747 г. пр.Хр.–1413 г. 
сл.Хр.), а в някои отделни елементи – даже на Трета-
та810, Римокатолическата църква неизбежно ще става 

                                                 
808 Виж S. О. Prokofieff. Ewige Individualität. Anh. ІV. 
 
809 Виж GA186, 1.ХІІ.1918. 
 
810 Виж GA174, 15.І.1917. 
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все повече и повече възпираща сила, а в много отноше-
ния и активно противодействаща на духовното разви-
тие на човечеството. 
Висшият разцвет на католицизма е бил в периода 

ХІІ–ХІV столетие и това е последният етап на неговата 
правомерна дейност в човечеството. В онова време 
култово-йерархичният, папският елемент действително 
е определял целия духовен, социален и политически 
живот на Европа. А от началото на Петата следатлантс-
ка епоха (1413) той все повече придобива в общото 
развитие на човечеството „характерът на изостанал им-
пулс”811. 
Такъв вид изостанали импулси рано или късно навли-

зат в пълно противоречие с общия ход на Земната ево-
люция и поради това не трябва да съществуват вечно. 
Затова в новите условия висшите сили им поставят 
определени граници, зад пределите на които им е пред-
начертано постепенно изчезване или, в случай на из-
куствено продължаване на тяхната дейност – неизбеж-
но израждане, дегенериране в импулси на очевидно и 
нескрито зло. За Римокатолическата църква такава ес-
тествена граница е краят на първата третина на Петата 
следатлантска епоха, т.е. приблизително 2135 година. 
„Култово-йерархичната църковна структура, в която се е пре-
върнал древноримският елемент в лицето на разпространилия 
се в Европа римски католицизъм, е един от изостаналите 
импулси, действащи в продължение на цялата Пета следатлант-
ска епоха и особено през нейната първа третина. Може даже да 
се изчисли, колко още ще продължава това. Нали знаете, че 
всеки следатлантски културен период обхваща приблизително 
2160 години812; една трета част, следователно, е 720 години. 
Ако започнем да изчисляваме приблизително от 1415 година, 
то основното действие ще продължи до 2135 година, така че 
последните приливи на йерархичния католицизъм ще приклю-
чат до началото на третото хилядолетие”813. 
Този резултат на съвременното духовно изследване 

не представлява тайна за „Посветените” ръководители на 
Римокатолическата църква и особено за ръководните 
членове на Обществото на Исус. Напротив, знанието за 
неизбежността на това бъдеще, обусловено от общите 
закони на духовноисторическото развитие на човечест-
вото, вече отдавна ги подтиква на всяка цена да наме-
рят пътя и средството, способни да променят това по-
ложение на нещата, т.е. да продължат съществуването 
на римокатолическия импулс до края на развитието на 
Земята. Описаното в предишната глава утвърждаване 
от Ватикана на догмата за папската „непогрешимост” и 
цяла редица други догми и постановления са действени 
и съзнателно предприемани крачки в посоченото нап-
равление. 
Наред с 2135 година – времето на окончателното за-

лязване на римокатолическия импулс – в историческото 
                                                 
811 Пак там. 
 
812 Бел. пр.: Продължителността на всяка културна епоха е около 
2160 Земни години или 1/12 част от продължителността на т.нар. 
“Платонова година”, състояща се в преместването на точката на 
пролетното равноденствие при движението на Слънцето по кръга на 
Зодиака, която прави кръг за 25920 Земни години. 
 
813 Виж GA174, 15.І.1917. 

развитие на човечеството важна роля играе още 2200 
година, когато, според изследванията на известния 
немски философ О. Шпенглер, ще настъпи пълен упа-
дък на европейската цивилизация. Дълбоко песимис-
тичната прогноза на един от най-образованите хора на 
края на ХІХ и началото на ХХ в. има, колкото и да е 
странно, напълно конкретни окултни подоснови. Раз-
бира се, самият Шпенглер в своето обикновено съзна-
ние не е имал за тях ни най-малка представа и при все 
това именно те позволяват да считаме неговия извод за 
„нещо повече от обикновено смътно пророчество”814. 
Тяхната същност се състои в това, че приблизително 

в 2200 г. ще завърши сегашният период на управление 
на Архангел Михаил в развитието на човечеството815. А 
това означава, че най-късно до това време човечеството 
трябва да бъде в състояние „да приеме сред принципите на 
цивилизацията принципа на Посвещението като такъв”816, 
който във формата на нова християнска Наука за Ини-
циация (Антропософия), започвайки от 1879 г., се даря-
ва и изпраща отгоре от ръководещия Слънчев Архан-
гел817. Понеже „само тази Наука за Инициация или Посвеще-
ние... единствено може да изведе [човечеството] отвъд 2200 
година”818. Без нея от началото на управление в Земното 
развитие на следващия Архангел, Архангела на Сатурн 
– Орифиил, човечеството ще се окаже пред реалната 
опасност да падне в пропастта. Поради това Рудолф 
Щайнер, предпазвайки и призовавайки към висша отго-
ворност пред управляващия понастоящем човечеството 
Дух на Времето, казва: „Всичко зависи от това, ще отвори 
ли човечеството своето сърце и своите чувства за онова, което 
произтича от Науката за Инициация... А ако това не стане, то 
човечеството ще падне в бездната. Трети път няма”819. 
Именно против такова разпространяване на принципа 

на индивидуалното Християнско Посвещение върху 
всички области на Земния живот се борят западните 
ложи и ръководните кръгове на римокатолическата 
йерархия, спомагайки за изпълнението на пророчество-
то в единия случай – на „Кратка повест за антихриста” 
на Вл. Соловьов, а в другия – на легендата за великия 
инквизитор на Ф. Достоевски. А главното средство или 
инструментът, с помощта на който двете направления 
се надяват да постигнат своите цели, е Източна Европа. 
Само пълното унищожаване на духовния потенциал 

на източнославянските народи и използването на тях-
ното физическо битие за продължаване на своето собс-
твено Земно съществуване дава на западните ложи ре-
алната надежда да достигнат своите крайни цели. И 
обратно, завладяването на този духовен потенциал и 
използването му за своите собствени интереси предос-

                                                 
814 Виж GA198, 2.VІІ.1920. 
 
815 Рудолф Щайнер така е определил продължителността на епохата 
на сегашното управление на Михаил в човечеството: „приблизително три 
столетия и малко свръх това” (виж GA240, 19.VІІ.1924). 
 
816 GA233, 13.І.1924. 
 
817 Виж GA194, 23.ХІ.1919; виж също GA152, 2.V.1913. 
 
818 GA198, 2.VІІ.1920. 
 
819 GA196, 17.І.1920. 
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тавя на Римокатолическата църква доста голям шанс да 
продължи своето съществуване и след 2135 година. 
За да се разчита на реален успех обаче, двете направ-

ления се нуждаят от едно нещо – от пълно изкоренява-
не на възникналия в ХХ в. в Средна Европа нов импулс 
на Духа (Антропософията). Без него техните планове по 
отношение на Източна Европа не могат да бъдат осъ-
ществени в пълен обем. Естествено върху този проблем 
те вече от дълго време работят заедно. 
Вече беше посочено, че започнатият в 1917 г. на Из-

ток в Европа „социалистически експеримент” може – след 
изтичането на седемдесет и две години – да се разглеж-
да като неуспял във всяко отношение. Основната при-
чина за неуспеха е в това, че болшевиките така и не 
можаха с помощта на марксистката идеология и раз-
личните видове насилствени държавно-икономически 
мероприятия (довели до мъченическата смърт на десет-
ки милиони хора) да създадат типа така наречен „нов 
човек”, нова човешка раса820, състояща се единствено от 
носители на ариманична инспирация в Съзнателната 
душа. В този случай, обаче, ако с решение на вече поч-
ти две столетия действащите заедно западни ложи и 
йезуитите „социалистическият експеримент” бъде накрая 
окончателно (или временно) прекратен, то Източна 
Европа веднага ще се сблъска с ново изкушение, ще се 
окаже въвлечена в нов „експеримент”, който ще отвори 
два еднакво съдбоносни и фатални за източнославянс-
ките народи пътя на по-нататъшно развитие. 
От една страна, това ще бъде изкушението „америка-

низъм”, което постепенно превръща Изтока на Европа в 
суровинен придатък на икономически развитите и ръ-
ководни в политическо отношение западни държави, 
което едновременно с икономическото поробване го 
потопява с всички „достижения” и „плодове” на свръх-
материализма. А от друга – напротив, изкушението, 
вследствие неприемане на тази мощна и непреодолима 
вълна на страха от нея, да се обърнат обратно, назад, 
към традиционната духовност на миналото. 
И действително, макар „американизмът” и да може за 

сравнително кратки срокове да предостави на източно-
европейците всички „Земни” материални блага, прак-
тически недостъпни за тях в продължение на последни-
те седемдесет и две години, той не може да им даде 
никакви духовни идеали или перспективи за развитие 
поради самата си антидуховна природа. А когато сред 
растящото материално благоденствие, съпровождащо 
се с все по-голямо разрушаване на моралните и духов-
ните основи на човешкото битие, жаждата за висш ду-
ховен идеал стане накрая непреодолим жизнен стремеж 
на източноевропейските народи, то в отговор на това 
ще може с успех да действа Римокатолическата църква, 
която ще предприеме опит да ги съблазни със своите 
многовековни идеали, за да получи в сферата на своето 
                                                 
820 Този опит на болшевиките да създадат „нов човек” или „нова раса”, с 
помощта на която те биха могли да осъществят своите планове по 
отношение бъдещето на цялото човечество, Рудолф Щайнер е посо-
чил така: „Следва да се попита: какво би трябвало да се формира от основите на 
руската социалност? Във всеки случай не ленинизъм, тази абстракция, която счита, че 
нова човешка раса предстои да се създаде. Поради това извършваното от Ленин не е 
за руснаците, а за онези хора, които той иска да роди с помощта на невъзможни 
състояния, предизвикани от него [в Русия]. Това е реалният факт” (GA332а, 25.Х.1919. 
Из отговорите на въпросите след лекцията). 

влияние техния могъщ духовнорелигиозен потенциал. 
Не е изключено даже пронизване с римски католици-
зъм на самата Православна църква с помощта на униат-
ско или някакво друго, ново, екуменично движение821. 
Тогава източноевропейските народи ще бъдат подло-

жени на нов, едновременно духовен и социално-
икономически експеримент, съвместно провеждан със 
западните ложи и свързаните с йезуитизма ръководни 
кръгове на Римокатолическата църква. Той ще се със-
тои в опита да се разделят източнославянските народи, 
а по-нататък и цялото човечество, според посочения 
принцип на две различни раси (в началото, естествено, 
само в духовно-душевно отношение): на раса, попадна-
ла под съблазните на свръхматериализма, и раса, стре-
мяща се към духовното, но само в традиционни, крайно 
едностранчиви форми, напълно чужди на основните 
задачи на Петата следатлантска епоха. 
За да се разбере по-добре същността на този „нов ек-

сперимент”, е необходимо да се обърнем към думите на 
Рудолф Щайнер за това, че сключеният между ръко-
водните кръгове на западните ложи и йезуитизма на 
границата на ХVІІІ–ХІХ в. съюз е бил основан върху 
строгото разграничаване на дейността и главно на сфе-
рите на тяхната власт. „Започвайки от това време [прибли-
зително от 1802 г.]. сферите на тяхната дейност ясно са разгра-
ничени, но толкова по-действено са насочени към една и съща 
цел, а именно към световно господство. Мирогледните и ду-
ховните въпроси са предадени изключително в ръцете на йезу-
итите, а стопанските  – в ръцете на англо-американските ложи, 
ложите на Запада”822. 
Точно това е осъществяването в мащабите на цялото 

човечество на окултния принцип, обозначен от Рудолф 
Щайнер като дуалистичен „принцип черно-бяло”823. Него-
                                                 
821 Друга опасност ще застрашава Руската православна църква в 
случай на победа вътре в нея на ултраконсервативното направление, 
още по-чуждо на основните изисквания на съвременната епоха дори 
от римския католицизъм. В този случай на нея впоследствие едва ли 
ще й се удаде да избегне все по-усилващата се самоизолация и изку-
шението да я преодолее посредством обединяване с най-радикалните 
национал-патриотични и открито фашистващи сили, особено в слу-
чай на идване на последните на власт в Русия. 
 
822 Цитат от P. Tradowsky. Kaspar Hauser. Dornach 1980. 
 
823 Тук трябва да се отбележи, че в нашата епоха този принцип про-
тиводейства на цялото християнско развитие. Понеже в него преж-
девременно – а следователно, по ариманичен начин – се проявява 
стремежът по изкуствен и извратен начин да се осъществи онова, 
което в Евангелието на Матей е наречено бъдещо отделяне на овцете 
от козите (Ев. Матей 25: 32-33). Последното, във формата на 
постепенното разделяне на човечеството на две „раси” или два „потока”, 
състоящи се от добри и зли, според правилния ход на еволюцията 
трябва да стане едва в Шестата голяма епоха (или Коренна раса. Бел. 
пр.), която ще настъпи след голямата катастрофа – „войната на всички 
против всички” – завършваща цялото следатлантско развитие (виж 
GA104, 21.VІ.1908). А понеже основите на тази Шеста голяма епоха 
ще бъдат заложени в Шестата или Славянската културна епоха на 
Петата голяма епоха (виж GA104, 25.VІ.1908), то може да се каже, че 
първите признаци на такова разделяне ще започнат да се проявяват 
именно от това време. При правилно развитие посоченото разделяне 
ще настъпи само след като в течение на настоящата Пета 
следатлантска културна епоха човечеството първо се развие до пълна 
вътрешна свобода – преди всичко в духовната и религиозната област 
– и достигне действително духовнонаучно познание на Христовото 
Същество и Мистерията на Голгота. С други думи, дълбоката мисъл 
на Христос: „И ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни” (Ев. 
Йоан 8: 32) – трябва да бъде реализирана в човечеството непременно 
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преди началото на това разделяне, т.е. преди началото на Шестата 
следатлантска културна епоха. А в Шестата следатлантска културна 
епоха, с повсеместно разпространяване на новото ясновидство, всеки 
човек – в непосредствено свръхсетивно съзерцание – ще бъде поста-
вен пред съзнателен избор на вътрешно приемане или неприемане на 
Христовото Същество. Този избор ще бъде тогава негово собствено 
свободно решение и именно то по-нататък ще определи неговата 
принадлежност към добрата или злата „раса”. (За по-нататъшното 
обръщане на злата „раса” към добро със съвместните усилия на всички 
представители на добрата „раса” виж GA13 и GA104). 
Именно против действителната религиозна свобода и истинското 
познание на Христовото Същество се борят с всички достъпни им 
средства двете разгледани окултни направления, противопоставяйки 
им ариманичния принцип на „черно-бялото” като основа за преждевре-
менния, насилствен разкол на цялото човечество на две части още в 
наше време. Следствие от това ще бъде не разделянето на добра и зла 
„раси”, а изкуственото разцепване на човечеството на две части, съот-
ветно завладени от непримиримо враждуващите помежду си луцифе-
рични и ариманични Духове. Рудолф Щайнер характеризира това 
„безумие на двойствеността” като пряко следствие от Осмия „Вселенски” 
събор и посочва, че стоящите зад този дихотомичен {διχότοµος 
(гр.)=раздвоен, т.е. постулатът, че човекът се състои само от тяло и 
душа. Бел. пр.} принцип окултни сили непосредствено са свързани с 
подготвянето на въплъщението на Земята на Ариман в началото на 
ХХІ хилядолетие (виж GA194, 21.ХІ.1919). 
Казаното не изключва, че принципът на ”черно-бялото” в екзотеричен 
смисъл сочи и към черно-бялото пруско знаме и изобщо към Прусия. 
Така приведената по-горе негова езотерична интерпретация получава 
само своето по-нататъшно потвърждение. В резултат на основаването 
в 1871 г. със съвместните усилия на немския кайзер Вилхелм І и 
„пруския офицер” Бисмарк на Германската империя истинските спириту-
ални задачи на Средна Европа, които тя наследява от епохата на 
Гьоте, са били изтикани на заден план, а в замяна са били създадени 
всички условия за „ариманично-луциферичен брак” между възходящия в 
Германия от средата на ХІХ в. технократичен индустриализъм и 
„старата нибелунгова дивост” на князете владетели (GA190, 12.ІV.1919), 
т.е. за онова, което по-късно е получило названието „пруски милитари-
зъм”. В резултат в Средна Европа възниква това, което Фридрих Ниц-
ше е описал като „изключване на немския дух [т.е. на спиритуалните задачи на 
Средна Европа] в полза на немската империя”, т.е. все на същия този принцип 
на черно-бялото. 
От духовнонаучна гледна точка пък самото понятие „черно-бял” означа-
ва преди всичко неправомерното, т.е. гибелното за цялото Земно 
развитие, обединяване на двете противоположности, напълно изк-
лючващи всяка духовна среда (многоцветието на дъгата), когато 
Ариман действа като княз на тъмнината, а Луцифер – като владетел 
на еднородната ослепителна бяла светлина (виж GA202, 24.ХІІ.1920). 

{Бел. пр.: «Вярно е, че човешкият орган на ума беше образуван под чистото 
ръководство на Боговете на Луната, обаче тези Богове бяха оставили образува-
ното да дреме; те нямаха никакъв интерес да си служат с него. Те притежаваха 
своите собствени умствени способности. Луциферичните Същества имаха заради 
самите себе си интереса да развият човешкия ум, да го насочат към Земните не-
ща. С това луциферичните Същества станаха учители на човека за всичко онова, 
което може да бъде извършено чрез човешкия ум. Но те също не можеха да бъ-
дат нищо по-нататък, освен подбудители. Те не можеха да развият ума в себе си, 
а именно само в човека. Чрез това се роди една двойна посока на дейността вър-
ху Земята. Едната изхождаше  непосредствено от лунните Божества и беше от 
самото начало една регулирана, разумна дейност. Боговете на Луната бяха пре-
минали вече своето учебно време по-рано, а сега бяха се издигнали над възмож-
ността да грешат. Ходещите с човека луциферични Същества обаче трябваше 
(по обиколния път, посредством човека. Бел. пр.) да се издигнат чрез 
работа до такова пречистване. Под тяхното ръководство човекът трябваше да на-
учи законите на своето същество. Под ръководството на Луцифер той трябваше 
да стане същество “като Боговете” (не Бог, какъвто е замисълът на Съз-
дателя за човека, а като Боговете! Бел. пр.). 
Ако в тяхното развитие луциферичните Същества не бяха стигнали до изпълне-
ното с ум творчество в огнената мъгла, къде бяха изостанали те? До каква степен 
на Земното развитие достигаше тяхната способност, за да вършат обща работа с 
Боговете на Луната? Акашовата Летопис ни дава пояснение на това. Те можеха 
да участват в Земното творчество до точката, когато Слънцето се отдели от Зе-
мята. Констатира се, че до това време те наистина вършеха по-малка работа от 
Боговете на Луната; но все пак принадлежаха към групата на Божествените твор-
ци. След отделянето на Слънцето от Земята върху тази последната започна една 
дейност – а именно работата в огнената мъгла – за която бяха подготвени Бого-
вете на Луната, обаче не и луциферичните Духове. Ето защо за тези Духове нас-
тъпи един период на застой, на бездействие, на очакване. Когато сега след изми-

                                                                                  
наването на времето на огнената мъгла човешките същества започнаха да рабо-
тят върху образуването на техните умствени органи, луциферичните Същества 
отново можаха да излязат от техния покой. Защото създаването на ума е свърза-
но с дейността на Слънцето. Възникването на ума в човешката природа е прос-
ветването на едно вътрешно Слънце. Това е казано не само в образен, но и в 
един напълно действителен смисъл. Така тези Духове намериха във вътрешност-
та на човека случая да възприемат отново тяхната свързана със Слънцето 
дейност, когато епохата на огнената мъгла беше преминала на Земята. От това 
сега става ясно също откъде произхожда името “Луцифер”, т.е. “Носител на свет-
лината” и защо в Окултната Наука тези Същества са наречени “Богове на Слън-
цето”» (GA11).  
 «Звездното небе е несветещо чрез нормалните Духове на Мъдростта, но ви-
димо за духовните очи; то става светещо за физическите очи, показва се като Ма-
йя, като илюзия чрез Луцифер или чрез луциферичните Духове, които действуват 
навсякъде и трябва да действуват... Ние... трябва да покажем истинската връзка, 
за да можем да бъде разбран израза, който се употребяваше по-рано: “Xристос е 
истинският Луцифер” («Lux означава “светлина”, fero – “аз нося”: Луцифер» 
(GA97). Бел. пр.), “Christus verus Luciferus”... В миналото... от древния окултен 
живот хората знаеха: Във външната физическа светлина се изявява Луцифер, но-
сителят на светлината; обаче когато проникнем през физическата светлина до 
Духовете на Мъдростта, когато проникнем до духовната Светлина, тогава ние сти-
гаме до Носителя на Светлината, на духовната Светлина (т.е. Луцифер е но-
сител на светлината, осветяваща звездното небе за физическите 
очи, а Христос е самата Светлина, физически невидимата и види-
мата за духовните очи духовна Светлина! Бел. пр.). Christus verus Luci-
ferus» (GA136, 14.ІV.1912)}. 

Поради това посоченият термин може да се приложи и за характерис-
тика на тайните цели, преследвани в съвременния свят от западните 
ложи и йезуитите. 
Също разпространяваната в последните години в Русия псевдоокулт-
на теория, обясняваща цялото духовноисторическо развитие на чове-
чеството с борбата на две противоположни геополитически течения – 
така наричаните евразийци и атлантци – за тотална власт над цялата 
планета, в действителност е само отражение на извечното противо-
борство на силите на Луцифер и Ариман, от двете страни стремящи 
се да не допуснат реализирането на намеренията на живия Христос в 
човечеството. 

{Бел. пр.: «На Земята трябваше да бъде излекувано онова, което човек трябва-
ше да притежава, за да стане “Аз”. Защото заради възможността да стане “Аз”, 
човекът трябваше да получи разпадащо се тяло. Но ако и занапред тялото би остана-
ло разпадащо се, Земята би понесла ущърб, и душите, приемайки физически тела от 
Земята, след смъртта биха страдали от чувството, че с тези разпадащи се тела на 
Земята е нанесена вреда. 
Благодарение на Мистерията на Голгота, когато преминаваме през Портата на 
смъртта, можем да си кажем: Да, ние на Земята носим това разпадащо се физическо 
тяло, на него дължим възможността да развиваме свободния “Аз” в човешкото същес-
тво. А Христос, Който живя в Исус от Назарет, освети това физическо тяло така, че то 
не стана вредно за Земното битие и ние можем да видим успокояване там, долу, в 
Земното битие; след Мистерията на Голгота семето – неправомерно поради физичес-
ките тела, които употребяват хората за своите “Азове” – не пада в Земята. По такъв 
начин Христос премина през Мистерията на Голгота, за да освети човешкото физи-
ческо тяло за Земното битие... 
Както благодарение на Мистериите, чрез древния Принцип на Отеца и Неговото битие 
вътре в човешкото развитие, спасяваха душевността на човека, така човешката 
телесност се спасява чрез Лечителя, чрез Спасителя, чрез Христос, Който премина 
през Мистерията на Голгота. 
Но ако с това всичко би свършило, то онези, които знаеха за спасението на тялото, 
биха могли да носят в себе си Христос като действащо в тях Същество, като телесно 
действащо в тях Същество. Така хората пак не биха могли да бъдат свободни същес-
тва. Ако всичко би спряло дотук, то хората – във времето, когато от ХІV столетие на 
повърхността излезе свободата – биха се развивали по такъв начин, че биха възпри-
емали в себе си Христос за успокояване на своите души след смъртта, благодарение 
на което душите биха могли да гледат на Земята, както ви описах, но те не биха могли 
да станат свободни. И ако те биха пожелали да станат добри, бяха длъжни да дадат 
на Христос да действа в тях така, както в древността действаше Отец в непосветени-
те хора. В онова време хората, когато у тях можеше да се развие “Азът”, ставаха 
свободни. Посветените в древността бяха свободни хора, останалите хора – несво-
бодни, защото Отецът живееше в тях безсъзнателно. И ето сега християните, наме-
рили Христос и пожелали да станат съзнателни в себе си същества, биха били 
принудени всеки път, когато желаят да станат добри, да изключват в себе си своето 
Аз-съзнание, за да може с изключено Аз-съзнание да пробудят в себе си Христос. Не 
самите те биха могли да станат добри, а единствено Христос в тях би трябвало да 
стане добър. Хората биха странствали по Земята и Христос би живял в тях; и когато 
Христос би влизал в човешките тела, те биха се изцелявали. Но добрите дела, 
извършвани от хората, биха били не техни дела, а дела на Христос. 
Обаче не такава беше задачата, мисията на Божия Син, свързал Себе Си със Земно-
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то развитие чрез Мистерията на Голгота. Той искаше да живее вътре в хората, но да 
не затъмнява тяхното изгряващо, издигащо се Аз-съзнание. Един път Той извърши 
това в Исус, в когото по времето на Кръщението в река Йордан на мястото на негово-
то Аз-съзнание застана съзнанието на Сина. Но у бъдещите хора това не трябваше да 
става. В бъдеще хората трябваше да издигат своя “Аз” в пълно съзнание и при това 
Христос трябваше да живее вътре в тях. 
Ето защо беше необходимо Христос да изчезне от непосредственото съзерцание на 
хората и макар да остана свързан със Земното битие, да изчезне за непосредствено-
то виждане от човека. За него е приложим изразът, употребяван в местата на древни-
те посвещения: Ако съществото, чието битие е достъпно за наблюдение от хората 
във физическия свят, престане да бъде видимо, това означава, че то се е възнесло на 
Небето. То е навлязло в онези сфери, в които физическото виждане отсъства. –Така 
Христос се беше възнесъл и престана да бъде видим. Понеже Той можеше да остане 
видим физически, само изключвайки “Аза”, и хората тогава само поради това биха 
извършвали добри постъпки, защото Христос би ги извършвал в тях. 
Този вид и начин, по който Христос беше видим за апостолите и учениците и след 
Своето Възкресение, се прекрати: Христос извърши Възкресение, но той изпрати на 
хората Онова Същество, Което не изключва Аз-съзнанието и към Което човек се 
издига не в съзерцанието, а в съзерцаващия Дух. Той изпрати на хората Светия Дух. 
По такъв начин Светият Дух се явява Онзи, Който трябваше да бъде изпратен от 
Христос, за да може човекът да запази своето Аз-съзнание и Христос да може без-
съзнателно за човека да живее вътре в него. Така че човек, когато в пълния смисъл 
на думите поставя пред своята душа въпроса, що за същество всъщност е самият 
той, би могъл да каже: “Когато аз се обръщам назад, за да разбера какво са съзнава-
ли древните Посветени, виждам, че в мене живее изпълващият Космоса Принцип на 
Отеца, Който се разгръща в древните Посветени и развива в тях “Аза”. Това е онзи 
Принцип, Който е живял в нас, преди да слезем във физическия свят. Благодарение 
на това, че Принципът на Отеца живееше в тях, древните Посветени можеха ясно да 
си спомнят вида и начина, по който те са живели преди да слязат във физическия 
свят. Божественото те търсеха в предраждането, в предсъществуването: От Бога сме 
родени. 
След Мистерията на Голгота за хората не можеше да се запази: “Христос съзерцавам 
аз”; защото тогава за цялото свое добро човек би бил задължен само на Христос и 
нищо не би могъл да развие сам. И при човека трябваше да дойде: В Христос умирам 
или в Христос смъртта става живот... Човек можа да съедини Христос с принципа на 
смъртта в себе си. 
Но неговото ново съзнание можа да се пробуди чрез Съществото, Което Христос 
изпрати при хората, чрез Съществото Свети Дух: Чрез Светия Дух възкръсваме... 
Отецът е нероденият родител, въвел Сина във физическия свят. В същото време 
Отецът се ползва от Светия Дух, за да съобщи на човечеството, че свръхсетивното е 
постижимо в Духа също и тогава, когато Духът е невидим. Това става вътрешно също 
и в абстрактната духовност, ако я усвояваме активно в живота, когато чрез живеещия 
в него Христос човек, също и труповете на мислите, които ние имаме от нашето битие 
преди раждането, пробужда към живот”. 
Вестта за Светия Дух и явяването на самия Свети Дух по време на Кръщението 
дойдоха чрез Отеца. А когато Христос изпрати Светия Дух, то вестта за това дойде 
чрез Христос, чрез Сина» (GA214, 30.VІІ.1922). 
 “Отначало работи Светият Дух в астралната субстанция. След това свързаният с 
астралната субстанция Дух овладява етерната субстанция – това е Синът; а след 
това идва Отецът, Който овладява физическата плътност. Така от три степени е 
построен Макрокосмосът: Дух, Син, Отец. И човекът, когато той овладява висшето, 
върви от Духа чрез Сина към Отеца” (GA93, 5.VІ.1905). 

“Богът като Отец е в основата на: 
физическото тяло, етерното тяло, астралното тяло. 
Богът като Слово (Син) е в основата на: 
етерното тяло, астралното тяло. 
Богът като Дух е в основата на: 
астралното тяло” (D16). 

 Преди да слезе в човека себесъзнанието е пребивавало “...в Същест-
вото, в Което всички души са живели подобно на капките във водата. Това е бил 
Светият Дух, Който е пребивавал горе преди въплътяването на Аз-съзнанието. Дух в 
себе си, ето какво е онова, което при човека прониква в Аз-съзнанието” (виж GA97, 
17.ІІ.1907). 

Детето се ражда от времето в пространството. «От Слънцето е дошло 
това Същество, Христовото Същество. 
Ние гледаме Слънцето и си казваме: гледайки Слънцето, трябва да видим времето, 
скрито от пространството. Времето се намира във вътрешността на Слънцето. От 
онова, което тъче във вътрешността на Слънцето, от времето дойде Христос в 
пространството, на Земята. 
Какво донесе Христос на Земята? Христос донесе на Земята онова, което от извънп-
ространството се съедини със Земята, което дойде отвън... От това следва, че човек 
гледа Слънцето само тогава, когато, гледайки Слънцето духовно, напуска пространс-
твото и се съобразява само с времето. Слънцето излъчва не само светлината, но и 
самото пространство. И когато ние гледаме към Слънцето, ние гледаме на него от 
пространството. Слънцето е изключителна звезда, благодарение на която човек гледа 
отвъд пространството. От това “отвъдно пространство” Христос дойде при хората. 

                                                                                  
Човекът, преди Християнството да бъде основано чрез Христос на Земята, вече дълго 
време живееше в Ex Deo Nascimur. Той се сроди с него. Той напълно изгуби времето и 
стана пространствено същество. 
Със съзнанието на съвременната цивилизация ние трудно разбираме древните 
предания, понеже навсякъде те се съобразяват с времето, а не с пространството, 
съобразяват се с пространственото като с придатък към времето. 
След това дойде Христос и отново донесе на хората времето. И когато човешкото 
сърце, човешката душа, човешкият Дух се съединят с Христос, те отново намират 
потока на времето от вечността до вечността... И ако хората, излизайки от пространс-
твото (умирайки), не искат да умират също и с душата си, те трябва да умират в 
Христос». Те трябва към Рождественската мисъл да добавят и Пасхал-
ната мисъл: In Christo Morimur (виж GA236, 29.V.1924). 
 «Земята съдържа подкосмическото във физическото, Космосът има свръхфизи-
ческото в духовността на Духа-Себе. 

Земя:     Космос: 
Физическо    Подкосмическо 
Етерно     Етерно 
Астрално    Астрално 
Свръхфизическо  Духовното в Духа-Себе. 

Физическата наука говори за движението на Слънцето, понеже вътре в пространстве-
ния образ, който ни обкръжава като Космос, ние виждаме, че Слънцето се намира в 
движение. Но това е само нахлуващото в пространството отражение на движението 
на Слънцето. А ако говорим за действителното Слънце, то това е пълна безсмислица, 
глупост, че Слънцето се движи в пространството. Защото пространството се излъчва 
от Слънцето! Слънцето излъчва не само светлината, но и пространството. И движе-
нието на самото Слънце е пространствено само в пространството; извън пространст-
вото то е само времево. И така, както оттук ни изглежда Слънцето – че то бърза към 
съзвездието Херкулес – това е само отражение на времевото развитие на Слънчево-
то Същество. 
Да, на своите интимни ученици Христос казва: Погледнете живота на Земята – той е 
родствен с живота на Космоса. Като гледате към Земята и обкръжаващия Космос, 
виждате как Отецът оживява Вселената. Богът-Отец е Богът на пространството. А Аз 
ви известявам, че Аз дойдох тук от Слънцето, от времето – от времето, към което 
човек се приобщава, когато умира. Аз ви донесох Самия Себе Си от времето. Възпри-
емете Ме и вие ще възприемете времето и няма да бъдете подложени на действието 
на пространството. Но за това вие трябва да намерите прехода от едната троичност – 
физическо, етерно, астрално, към другата троичност – етерно, астрално, духовност на 
Духа-Себе. Духовността на Духа-Себе толкова малко може да се намери в Земното, 
колкото и физически-Земното в Космоса. Но Аз ви донесох вест от нея, защото 
произлязох от Слънцето. 
Да, на Слънцето е присъщ троен аспект. Когато човек след смъртта живее вътре в 
Слънцето и гледа от Слънцето към Земята, той вижда физическото, етерното, аст-
ралното. А ако той гледа на онова, което се намира на самото Слънце, той вижда 
духовността на Духа-Себе. Той вижда физическото, ако си спомня Земята или гледа 
към нея. Ако той гледа в противоположна посока, той вижда от тази страна духовност-
та на Духа-Себе. Стабилно остава в средата етерното и астралното. А когато човек 
гледа във Вселената, Земното изчезва напълно. Остават етерното, астралното и 
духовността на Духа-Себе. Това се открива пред вашия поглед, когато вие сте в 
слънчевото време, когато сте на Слънцето между смъртта и новото раждане. 
Христос донесе вестта, че когато пространството бъде преодоляно и човекът познае 
Слънцето като творец на пространството, когато почувства себе си в Слънцето, чрез 
Христос ще почувства себе си внесен в живото Слънце, тогава физическо-Земното 
ще изчезне и ще остане етерното и астралното. Етерното оживява и повече го няма 
като небесна синева, то се явява като светлочервено блестене на Космоса. От това 
светло-червено блестене звездите не се явяват пред погледа, а се докосват до нас 
със своето изпълнено с любов действие. Човекът може да почувства себе си, ако 
действително влезе във всичко това, когато стои на Земята и смъкне, съблече физи-
ческото; и тогава остава етерното, което го пронизва, излъчвайки се навън като 
лилавочервеникаво; звездите не са блестящи точки, а излъчвания на любов, подобни 
на човешкото поглаждане с любов. 
И когато човек чувства това Божествено в себе си, Божествения огън като същност на 
човека, пламтящ от него, когато човек чувства в себе си етерната Вселена и изживява 
проявата на Духа в астралното излъчване на света, тогава това предизвиква у човека 
вътрешно изживяване на духовно излъчващото се, към което човек е призован във 
Вселената. 
Когато онези, на които Христос беше възвестил това, достатъчно дълго пронизваха 
себе си с такива мисли, те възприеха действието им в огнените езици на Празника 
Петдесетница. Тук те усетиха умирането чрез отделяне, чрез отпадане, чрез изтичане 
на капки на физическото на Земята, но те също почувстваха, че това не е смърт и че 
за физическото на Земята духовността на Духа-Себе се издига в Универса: Per 
Spiritum Sanctum Reviviscimus» (GA236, 29.V.1924). 
  {„Човекът носи в себе си: 

3-измерно: всичко, което е свързано с воленето; 
2-измерно: всичко, което е свързано с чувстването; 
1-измерно: всичко, което е свързано с мисленето; 
0-измерно: всичко, което е свързано с Аза” (D19). 
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«Човекът живее в пространството, но самото то е “творчески 

плод”. То е сътворено „преди да започне работата и действието на висшите 
Йерархии; то ги предхожда”. То е рожба на Божествената Троица. „А 
действието на Йерархиите в нашия свят е ограничено пространствено; както и на 
човека”. Подвижната точка образува линия, подвижната линия – 
плоскост. „Ако позволим на триизмерното пространство да се движи – ще по-
лучим растеж (развитие). Така времето се проектира в триизмерното пространст-
во: като движение, растеж, развитие. Ако направим времето живо в себе си, то 
възниква чувстването”. 
 “И така, едното измерение на триизмерното пространство деятелно е завою-
вано за нашето предметно съзнание... Така че за волята ние трябва да говорим 
като за онази душевна дейност, която може да приема триизмерен облик... В това 
триизмерно пространство прониква само волята. Чувството е… двуизмерно. Чув-
ството в никаква степен не възниква в триизмерното пространство, то винаги въз-
никва в плоскост... Мисленето е едноизмерно, в човека протича по една линия. 
Може по такъв начин да се каже: волята се образува триизмерно, чувството – 
двуизмерно, мисленето – едноизмерно... (виж също GA207/208; GA13, Гл. 
ІІІ; GA9. Бел. пр.). Така постепенно се извършва преход от пространството 
към извънпространството... Когато ние напълно излизаме от измеренията и пре-
минаваме в точка, ние стигаме до нашия Аз. У него няма никакво измерение, ни-
какво протежение. Той е точка... Да си представим нашето душевно-духовно съ-
държание като облак. Това е преди всичко волята с нейните три измерения... Ние 
първо виждаме светлинен облак, после този светлинен облак в средата сам в се-
бе си ражда плоскост и чрез това чувства. Плоскостта на свой ред се стреми да 
стане линия. Затова ние постоянно трябва да си представяме: облак, плоскост, 
линия – линия, плоскост, облак и т.н... Ако изгубите третото измерение, губите во-
лята... Ако изгубите второто измерение, губите чувството. Мисленето изгубвате, 
когато изгубите първото измерение. Тогава стигате до точка. Тогава за пръв път 
стигаме до Аза. Хората много говорят за 4-то, 5-то измерение. Мислейки матема-
тически, това се удава лесно, но в действителност четвъртото измерение премах-
ва третото, петото – второто, шестото – първото и се стига до точка... Времето е 
отражение, проекция на четвъртото измерение – органичния живот – върху трите 
измерения на пространството на физическия свят. Ако ние от живото растение 
направим гипсово копие, то ще го лишим от четвъртото измерение”. Растението 
се развива в едно направление, в едно измерение, животното – в 
две, човекът – в три. Растението е четириизмерно; в него четвър-
тото измерение премахва действието на насочената надолу сила на 
тежестта. У животното четвъртото и петото измерение премахват 
двете други. У човека четвъртото, петото и шестото измерение 
премахват трите други... “Растението притежава 4-то измерение, затова на-
пълно можем да го разберем само издигайки се на астрален план. Съществата, 
притежаващи усещане, със своето пето измерение се простират до Низшия Дева-
кан. Човекът – като себесъзнаващо същество – е шестизмерен. В триизмерния 
физически свят той е само проекция на шестото измерение, на Висшия Девакан, 
Арупа-менталния свят. Трите измерения на физическото пространство са само 
отражение, материален образ на трите висши, каузално-творчески измерения. 
Поради това нашият материален свят има своя полярен, духовен противообраз в 
групата на трите вишестоящи измерения… В същия смисъл намиращото се от 
другата страна на трите висши измерения – Духовният свят, който може само да 
се предчувства – полярно противостои на света на 4-то, 5-то и 6-то измерение”. 
Човекът като обикновено духовно същество носи в себе си трите 
висши измерения във вид на “себесъзнание, усещане и време”. И те се 
отразяват в трите обикновени измерения. В хода на духовното 
развитие трите отражения се превръщат в действителност. Така 
ако вземем двуизмерно същество от нашия свят и му добавим 
усещане и време, получаваме изживяването на съществата в света. 
Благодарение на него се учим да изживяваме други същества като 
това, което Мойсей е изживявал на планината Синай. То е предиз-
викало, произвело върху него действие като триизмерен човек, 
действайки в усещането и времето. Не може формално към трите 
измерения да добавяме други. ”Ако аз първото измерение означа “+а”, вто-
рото – “+б”, третото – “+в”, то, оставайки в реалното пространство, аз нямам право 
четвъртото измерение да причисля към другите три като “+г”. Същността на при-
родата на измеренията ме принуждава вместо “+г” да добавя “–в”. По такъв начин 
четвъртото измерение действително отменя, премахва третото и остават само 
две измерения… Така аз съм принуден в случая на петото измерение да смятам 
“–б”, на шестото – “–а”. Т.е. аз отново се връщам в точка”. 
Границата на триизмерните предмети винаги е плоскост – дължи-
на и ширина, и никаква височина. Границата на плоскостта е ли-
ния – дължина, едномерност. Границата на линията е точка, която 
няма никакво измерение. Границата на четириизмерното образу-
вание трябва да бъде триизмерен предмет... Физически линията 
може безкрайно да се продължава в двете страни. В астралния 
свят тя ще се затвори в кръг, отивайки в едната посока, връщайки 
се от другата страна. На физическия план това не се случва. Ли-
нейните, праволинейните измерения на физическото пространство 

                                                                                  
в астралния свят се изкривяват; техните отношения там са други. 
Пространството е “затворена в себе си сфера”. Физическото пространс-
тво е само отпечатък на затвореното в себе си астрално простран-
ство, където всичко се възвръща в изходния пункт» (виж GA324а). 

“Но какво е пространство? Абсолютно (безусловно, пълно, неограни-
чено. Бел. пр.) простиране – това е единственият отговор. В действителност, 
това е един от признаците (свойствата, качествата. Бел. пр.) на сетивния 
предмет... Пространство без предметите на сетивния свят е безсмислица. Както 
пространството е заедно само с предметите на сетивния свят, така времето е са-
мо с неговите процеси; то им е иманентно или вътрешно присъщо. Сами по себе 
си пространството и времето са абстракции» (D63)} 

 „Минавайки през Портата на смъртта, ние излизаме не от нашето тяло, а от 
пространството” (GA199, 20.VІІІ.1920). 
 „В настоящия цикъл на времето ние трябва правилно да застанем пред онова 
Същество, Което дойде в света, за да осъществим с Него отношение. 
Като живи хора ние можем да намерим Бога-Отец, Христос ние намираме, разбирайки 
навлизането в Духа, разбирайки умирането. В Христос ние умираме или в Христос 
смъртта става живот. In Christo Morimur” (GA153, 17.ІV.1914). 
 «Когато се вглеждаме навън в осветеното пространство, когато обгръщаме 
всичко, което идва към нас чрез сетивните впечатления, тогава нещо просветва 
дълбоко в нас. То се превръща в представи, в спомен, но се просмуква и по-дълбоко – 
през огледалото на спомените; то прониква в нас, бихме казали, като хранителен 
процес, като израстването и т.н. Силите на мисленето проникват, пронизват етерното 
тяло и това проникнато от мисловните сили етерно тяло, вече действа по особен 
начин върху физическото тяло. Така във физическото тяло възниква една трансфор-
мация, едно цялостно преустройство на материалния живот. Във външния свят 
материята никъде не достига до пълно разрушение. Това се потвърждава и от новите 
естествени науки, които говорят за съхранение на материята. Обаче този закон за 
съхранение на материята важи само за външния свят. Вътре в човека материята бива 
напълно преобразена и тласната назад към нищото. Така материята бива напълно 
разрушена, и то в самата своя същност. Нашата човешка природа се основава 
именно на това, че сме в състояние да навлезем по-дълбоко в материята, дори и зад 
огледалото на спомените, да тласнем материята обратно в хаоса, напълно да разру-
шим материята... 
Етерно тяло, което е проникнато от мисловни сили, действа върху физическото тяло 
така, че това физическо тяло подлага материята на разпад, предава я на хаоса, 
разрушава я... Когато човекът напредва по този начин към спомените и към спомняне-
то, той навлиза в една област, където човешкото същество иска да разруши и да 
заличи онова, което се намира там. Под огледалото на спомените ние всички носим – 
като предусловие за развитието на човешкия мислещ Аз – гнева на разрушението, 
яростта срещу материята, заличаването и анихилацията на тази материя... Индиви-
дът, който е докоснал огнището на разрушение, укрито във вътрешността на човека, 
показва една особена загриженост към всяко духовна развитие. Напълно сериозно 
той трябва да си каже: Духът трябва да съществува, и заради съществуването на 
Духа материалното трябва да бъде заличавано... 
Така както е поставен в цивилизацията на Запада... човекът представлява обвивката 
на едно огнище на разрушение, и мрачните, гибелни сили могат да се превърнат в 
подемни сили единствено щом човек ясно разбере, че той е обкръжението, обвивката 
на едно такова огнище на разрушение... Това, което е, така да се каже, изолирано, 
обособено в човека и което трябва да действа само вътре в него, в това единствено 
по рода си силово поле, то напира сега навън, напира към външните човешки инстин-
кти. Тъкмо то ще се превърне в субстрат на западната и на Земната цивилизация. 
Тъкмо то изявява себе си във всичко, което днес действа, например, като яростни 
разрушителни сили в Източна Европа и т.н. Това е яростта на разрушението, измес-
тена отвътре навън. И занапред човек ще може да се ориентира пред това, което 
нахлува в неговите инстинкти, единствено с помощта на действителното познание за 
човека, т.е. когато ние отново осъзнаем това огнище на разрушение, заложено там, 
вътре в човека, за да развие той своето човешко мислене. Защото тази сила на 
мислене, която човек трябва да има, за да изгради един съответстващ на днешната 
епоха светоглед, тази сила на мисленето, която трябва да се изявява пред огледало-
то на спомените, тя причинява навлизане на мисленето в етерното тяло и това 
пронизано с мисли етерно тяло действа разрушаващо върху физическото тяло. 
Модерният човек на Запада носи това огнище на разрушение вътре в себе си. И 
помислете колко по-лошо е, когато огнището е там, без човек ясно да го осмисля, 
вместо той да навлиза в устремното развитие на днешната цивилизация с пълното 
съзнание за това огнище на разрушение... 
В миналото... в мистерийните колонии... онова, което най-напред сполетяваше учени-
ците, беше страхът. Него те изучиха основно... и разбраха, че вглеждането в човешка-
та същност – и то не в смисъла на една непочтена мъглява мистика, а в смисъла на 
честно и почтено усилие – неизбежно поражда страх. И в мистерийните колонии на 
Запада този страх беше прогонен само чрез това, че учениците бяха изправени пред 
истинското лице на този факт, пред цялата му тежест. Тогава те преодоляха това, 
което трябваше да поражда страх, преодоляха го чрез съзнанието. 
Но с настъпването на интелектуалната епоха този страх остана в подсъзнанието и 
като такъв несъзнаван страх той продължи да действа нататък. Той действа във 
външния живот, макар и под всевъзможни маски. Да се насочи човешкият поглед 



 
Глава 19. Бъдещето на руския народ и спиритуалните задачи на Средна Европа 

__________________________________________________________________________________________________ 
 
 

  
261

                                                                                  
навътре към дълбоката човешка същност – това беше правилно и съобразено с 
епохата ръководство. „Познай себе си!” се превърна в едно подходящо изискване. 
Именно с „разравянето” на страха учениците на Мистериите можаха да стигнат до 
преодоляване на този страх, а с това и до правилно себепознание. Наистина, матери-
алистичната епоха помрачи погледа към дълбоката човешка същност, но тя не можа 
да премахне страха. И стана така, че според степента на този несъзнаван страх, 
човек си казваше: Изобщо не съществува нищо, което да лежи извън раждането и 
смъртта. 
Човек се страхуваше да се вгледа по-дълбоко, отколкото в живота на спомените, в 
обикновеното мислене, чиито закономерности са валидни само между раждането и 
смъртта. Той се страхуваше да се потопи по-дълбоко във вечната същност на човеш-
ката душа, и от този страх той изведе поуката, че не съществува нищо друго, освен 
живота между раждането и смъртта. 
Модерният материализъм възникна от страха, без сам да има и най-малко предчувст-
вие за това. Този днешен, модерен материалистичен светоглед е всъщност продукт 
на страха, на ужаса. 
Този страх формира външното поведение на хората, социалния ред и цялото истори-
ческо развитие на Европа от средата на ХV и особено от ХІХ в. насетне. Защо хората 
стават материалисти, защо те признават единствено външните материални стойнос-
ти? Защото се страхуват да слязат надолу в дълбините на човека! –Ето това би искал 
да изрази древният ориенталски мъдрец, обръщайки се към днешните хора: Вие, 
съвременните европейци, живеете изцяло в страх. Вие извеждате вашия социален 
ред, изхождайки от страха, вие развивате изкуствата, но те са само разклонения на 
страха. Целият ваш материалистичен светоглед е породен от страха. Вие и вашите 
потомци никога няма да разберете древния източен светоглед, защото при азиатците 
всичко бликаше нагоре не от страха – тъй сходен с омразата – а от любовта... –Но 
тъкмо от такава радикална оценка ние трябва да се поучим днес, за да разберем 
нормалния ход на нашата цивилизация. 
Човечеството трябва отново да узнае, че тъкмо разумното, понятийно мислене, 
най-висшето завоевание на новото време, изобщо не би могло да съществува, ако 
от огнището на разрушение не бяха израснали представите, ако това огнище не 
беше задържано вътре в човека, така че то да не премине в инстинктите и в 
социалните импулси (курсивът е мой. Бел. пр.). 
И сега обгръщайки тези неща с духовен поглед, можем да проникнем по-навътре в 
елементарните зависимости на живота. Онзи свят, който се представя като едно 
такова огнище на разрушение в дълбоката човешка същност, той се простира отвъд 
огледалото на спомените. Обаче животът на съвременния човек протича в пространс-
твото между това огледало и външните сетивни възприятия. Но както човек не може 
да надникне в своята същност през огледалото на спомените, така той не може да 
навлезе и в това, което се простира навън като сетивни възприятия. Човекът си 
измисля един материален, атомизиран свят, но това е един фантастен свят, защото 
човек не може да проникне зад тези възприятия. 
Обаче човекът е твърде близък и сроден със света, който се простира зад външните 
сетивни възприятия, зад сетивните представи. Всяка нощ между заспиването и 
пробуждането човек нахлува в този свят. Щом заспите, вие вече сте в този свят. Това, 
което изживявате там, се намира отвъд сетивните представи и няма нищо общо с 
фантастния атомизиран свят на естествените науки. Това, което е отвъд сетивната 
сфера, него изживяваше в своите Мистерии древният източен мъдрец. Но то може да 
се изживее само ако човек е изпълнен с преданост към света, ако е изцяло подчинен 
на порива да се отдаде безрезервно на този свят. Искаме ли да проникнем зад 
сетивните впечатления, в нашето познание трябва да цари не друго, а любов. 
Древната източна цивилизация притежаваше именно тази любов в познанието. И 
защо беше необходима тази преданост, тази жертвоготовност? Защото ако обикнове-
ният човешки Аз искаше да проникне в надсетивния свят, човек трябваше да се 
откаже от своя Аз. Но този Аз, от какво възниква той? Човешкото същество си изграж-
да този Аз, благодарение на това, че може да се потопи в хаоса на разрушението. 
Този Аз трябва да бъде отнет и утвърден там, вътре в споменатото огнище на разру-
шение. С този Аз човек не може да живее извън сферата на външния сетивен свят... 
Нека си представим огнището на разрушение вътре в човека... И ако това, което е 
вътре, би се разширило над целия свят, какво щеше да властва тогава в света чрез 
човека? Злото! Злото е не друго, а изнесеният навън хаос, необходимият вътре в 
човека хаос. И в този хаос, който трябва да е в човека, но да остане в него като едно 
огнище на злото, в този хаос се изгражда човешкият Аз, в този хаос укрепва и човеш-
кото себелюбие. Това човешко себелюбие не може да съществува в надсетивния 
свят. Затова и по време на сън Азовото съзнание изчезва, или пък ако се появи в 
сънищата, то често изглежда като чуждо или отслабено. Азът, който кристализира и 
укрепва в огнището на злото, този Аз не може да пребивава извън сферата на сетив-
ните явления. Затова и древният източен мъдрец проникваше там само чрез преда-
ност, любов и отказване от Аза. Този свят съвсем не беше видимия физически свят; 
обикновеното съществувание беше пръснато и разлято из този друг свят, наричан 
Нирвана. Навлизането в Нирвана, това върховно себеотдаване на Аза, както то се 
извършва по време на сън, за ученика на източните Мистерии беше съзнателно и 
будно познание. И днес той би казал: при вас всичко е основано върху страха, защото 
вие сте длъжни да изградите егоизма, себелюбието. При нас всичко беше основано 
върху любовта, защото ние трябваше да подтискаме себелюбието. При вас говори 
Азът, който иска да се прояви. При нас говореше Нирвана, но тогава Азът беше 

                                                                                  
навън, Азът беше разлят в тиха любов из целия свят. 
Обхванем ли тези неща с ясни и точни понятия, те остават в значителна степен 
съхранени, консервирани, обаче всъщност те продължават да действат в човечество-
то като дълбоки усети и чувства. И в такива усети и чувства, те изграждат важни 
подпорни стълбове, които днес виждаме от една страна в Изтока, а от друга – в 
Запада. Западните хора имат една кръв, една лимфа, която е проникната от егоизъм, 
сгъстяващ се дълбоко вътре в т.нар. огнище на злото. Източните хора имат друга 
кръв, друга лимфа и в тях живеят отзвуци от копнежа по Нирвана... В своето днешно 
съзнание и в днешните си представи, хората от Изтока и Запада отминават тези 
неща, защото поначало в представите на интелекта има нещо грубо. Интелектуалната 
представа се стреми по някакъв начин да източи кръвта от живия организъм, да го 
превърне в „препарат” и да го сложи под увеличителното стъкло на микроскопа. Но 
така получените представи са нещо безкрайно грубо. С тях не може да се върви 
напред... Естествено, микроскопът показва елементарните данни от кръвта, от лим-
фата... Нюансите изпъкват най-ярко между хората на Изтока и Запада, но за тях 
разумът ни дава само една груба и приблизителна представа. 
Тези различия са живи и активни, те пулсират в телата на хората от Азия, Европа и 
Америка, а според взаимните им връзки – и във външния социален живот. Но с това 
грубо разбиране, което през последните столетия беше целесъобразно за опознаване 
на външната природа, ние не можем да задоволим изискванията на новия социален 
живот, не можем да издирим и хармоничното уравновесяване между Изтока и Запада. 
Обаче това мечтано равновесие ще трябва да бъде открито» (GA207, 23.ІХ.1921). 
 «Това... което описах като един вид огнище на разрушение... трябва да съществу-
ва в нас, защото само в него човешкият Аз може да се утвърди и усили. Това огнище, 
с други думи, е огнище на укрепването, на утвърждаването на Аза... Щом този подем 
на Аза, това себелюбие се пренесе навън в социалния живот, именно тогава възниква 
и злото, злото в социалния живот, злото в отношенията между хората. 
Виждате колко комплициран е човешкия живот. Това, което вътре в човека има своите 
добри основания, без което не можем да изградим своя Аз, то не трябва да се изнася 
навън. Изнесе ли се навън, то се превръща в престъпление, превръща се в зло. 
Остане ли вътре в човека, то се превръща в източник на истинска сила за човешкия 
Аз. На света не съществува нищо, което да няма своя благословен и висш смисъл. 
Ние бихме били ограничени и безразсъдни същества, ако не притежавахме това 
огнище в себе си. Защото в него ние изживяваме неща, които никога не можем да 
изживеем във външния свят. Там, във външния свят, ние виждаме нещата материал-
но. Всичко, което виждаме, е материално, и подражавайки днешната наука, ние 
говорим за съхранение на материята, за неразрушимост на същински-материалното. 
Докато в огнището на разрушение... материята бива практически унищожена. Тя бива 
отхвърлена назад в нищото. И ето че сред това нищо, чрез нас може да възникне 
доброто: ако вместо нашите инстинкти и нагони, които служат само за изграждане на 
егоизма, ние вложим в това огнище на разрушението не друго, а висшите етични 
идеали. Тогава възниква нещо ново. Тъкмо в това огнище на разрушение възниква 
зародишът на бъдещия свят; възниква чрез нашето човешко съучастие. И когато 
говорим – както например в моята книга „Въведение в Тайната Наука” (GA13) – за 
това, че някога нашата Земя ще бъде подложена на унищожение, за да достигне през 
различни преходни състояния следващото си Юпитерово въплъщение (виж схема-
та „Степени на развитие на човека” в б.п.ч. 663. Бел. пр.), ние сме 
длъжни да допълним: В това Юпитерово въплъщение ще съществува само онова, 
което днес в огнището на разрушение човек формира като ново изваяние от морални-
те си идеали – а несъмнено и от онези импулси, които са антиморални, които активи-
рат егоизма и злото. Така че новият Юпитер ще бъде тъкмо последица от борбата 
между това, което хората успяват да направят на Земята, влагайки моралните си идеи 
в своя вътрешен хаос, и това, което те изваждат навън като неморалност, егоизъм, 
антиморалност... 
При другата страна на човешкото съществуване, в което сме заобиколени от сетивни-
те явления... те ни обгръщат като един сферичен екран и тогава ние се обръщаме към 
нашия комбинативен разум, за да намерим сред тези сетивни явления определени 
закономерности, закони, които наричаме природни закони. Обаче чрез обикновеното 
съзнание не може да се проникне през този сетивен екран. Както с обикновеното 
съзнание не може да се проникне навътре зад огледалото на спомените, зад огледа-
лото на спомнянето, така с него не може де се излезе и навън през екрана на сетив-
ните впечатления. Но представителите на древната източна мъдрост можеха, в 
определена степен от развитието на своето съзнание, с едно ясновиждащо съзнание, 
те можеха това. И тогава те откриваха онзи свят, в който егоизмът първоначално не  
можеше да се изяви, нито да претендира за главно място в човешкото съзнание... На 
времето Изтокът беше изградил всичко онова, което човек копнееше да види зад 
сетивните явления, беше обучил погледа да се насочва и черпи от един Духовен свят, 
съставен не от атоми и молекули, а от духовни Същества, един свят, който за източ-
ния мироглед беше просто идентичен с видимата реалност. Но сега в Изтока и Азия 
се шири една декадентска степен на този копнеж по надсетивния свят, докато Запа-
дът изгражда егоизма, себелюбието, изгражда всичко, което укрепва и се консолидира 
вътре в описаното... огнище на разрушение. 
Същевременно с това се загатва и всичко, което днес или в близко бъдеще по необ-
ходимост трябва да се промъкне в съзнанието на хората. Защото ако възникналият 
през средата на Х в. интелектуализъм би останал непроменен, човечеството оконча-
телно би затънало в упадък. Това е така, понеже с помощта на интелектуализма е 
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невъзможно да се навлезе нито зад огледалото на спомнянето, нито зад екрана на 
външните сетивни възприятия. Човекът обаче е длъжен отново да стигне до съзнани-
ето за Духовните светове. Той трябва да постигне съзнание за тези светове и така 
Християнството отново ще се превърне за него в истина; защото днес Християнството 
не представлява за него никаква истина. И ние най-добре виждаме това в съвремен-
ното изграждане на представата за Христос, ако изобщо може да се говори за такова 
изграждане. Ако модерният човек в нашата съвременна епоха си служи с интелекту-
алните идеи и понятия, наследени от ХV в., той не може да достигне до една предста-
ва за Христос. Сега, в ХІХ и в началото на ХХ в., той е станал просто неспособен да 
породи в себе си каквато и де е представа за Христос... 
Ето как трябва да се разглеждат тези неща. Когато с днешното си съзнание човек 
изследва околния свят, той си изгражда т.нар. природни закони с помощта на комби-
нативния разум... и се стига дотам, че хората започват да си казват: Вътре в този 
свят, който ние обхващаме с нашето обикновено съзнание, от сетивните възприятия 
до огледалото на спомнянето, вътре в него живее нещо духовно. И човек трябва да е 
болен, трябва да е патологичен, за да не иска да признае Духовния свят. В този свят – 
така както той е даден на обикновеното съзнание – ние идваме като физически човек 
чрез физическо зачатие и физическо раждане. И това, което наблюдаваме в този 
физически свят, то задължително трябва да се разглежда като нещо непълно, неза-
вършено, ако в основата му не лежи една всеобща духовна същност. Като току-що 
родено дете, за външния физически поглед, ние сме твърде сродни с едно природно 
същество... И сега – това, което възниква в човека като духовна способност: съвсем 
наложително е да го проследим далеч преди раждането и зачатието. Обаче тогава 
стигаме дотам, че иначе абстрактните природни закони на външната природа, заста-
ват пред нас като нещо живо и духовно. И тогава стигаме, с други думи, до констата-
цията на това, което може да се нарече Бог Отец... Този човек, който подхожда към 
света, както този свят е даден на обикновеното съзнание, който действително се 
впуска да го разчлени и изследва, и не стига накрая до природните закони, не обхване 
в тях това, което наричаме Бог Отец – този човек е всъщност болен, този човек е 
патологичен. Да си атеист, означава да си болен. 
Обаче с това обикновено съзнание не може да се стигне по-далеч от този Бог Отец. 
До него може да се стигне с обикновеното съзнание, но по-нататък не може... До 
третото, четвъртото столетие сл.Хр. когато източната мъдрост все още присъстваше в 
Християнството, хората дълбоко се вълнуваха от въпроса за различията между Бог 
Отец и Бог Син. От дълго време насам, ние можем да твърдим: тези тънки различия 
между Бог Отец и Бог Син, които под влиянието на източната мъдрост занимаваха 
първите следхристиянски столетия, нямат вече никакъв смисъл за модерния човек, за 
този модерен човек, който трябваше  – в описаните от мен условия – да развива и 
култивира егоизма, себелюбието. По този начин в модерното религиозно съзнание 
навлезе една неистина. Това, което човек изживява вътрешно, до което достига в 
аналитично-синтезния си подход към света, то е Бог Отец. Но след това по традиция 
той има и Бог Син. В този смисъл му говорят Евангелията. В този смисъл му говори и 
традицията: Той има Христос, той трябва да изповядва Христос – но практически в 
своите вътрешни изживявания, той няма Христос. И всъщност това, което трябва да 
се отнася само към Бог Отец, човек го отнася към Христос. Модерната Теология не 
разполага с Христос, тя има само Бог Отец, обаче го нарича „Христос” – просто 
защото Христовото Същество ни е завещано от историята именно под това име. Иска 
ли да бъде правдив, днес човек няма право да се нарича християнин. 
Но щом се пренесем на Изток, всичко това се видоизменя. То се изменя още в евро-
пейския Изток. Вземете например често споменаваният тук руски философ Владимир 
Соловьов: в негово лице вие отново имате едно душевно устройство, една личност, 
която с пълно право, с дълбоко вътрешно право, говори за различията между Отец и 
Син, защото двамата – Отец и Христос – за Соловьов са истински вътрешни изживя-
вания. Западният човек обаче не разграничава Бог Отец и Христос... 
Но това са неща до които модерният човек отново трябва да се приближи... Непозво-
лено е да си даваш вид, че почиташ Христос, а всъщност да му приписваш качествата 
на Бог Отец! Впрочем занапред ще се окаже наложително цялата абстрактна форма 
на съзнанието, в която човек израства и която не допуска нищо друго, освен призна-
ването на Бог Отец, да се замени с много по-конкретна и жизнена будност на съзна-
нието... Именно в огнището на разрушение... природните закони се обединяват с 
моралните закони {Бел. пр.: “Аз употребявам думата “морално” за всичко, което е 
свързано с душевните качества, подчинени на волята” (GA238, 7.ІХ.1924)}, там 
природните и моралните закони стават едно цяло. В нашата вътрешна същност 
материята – а наред с нея и всички природни закони – биват унищожени. Материал-
ният живот с всички природни закони е захвърлен обратно в хаоса, и от хаоса успява 
да се надигне една нова същност, проникната от моралните импулси, които ние сме 
вложили в огнището на разрушение... Ако потопим съзерцаващ поглед под огледало-
то на спомнянето, ние забелязваме всъщност онова, което е неизменно в човека. С 
помощта на познанието човек не може да се добере до нищо друго. Човек узнава 
примерно що е той, как е устроен. Но човек трябва да извоюва нещо много повече от 
това да знае, какво представлява и как е устроен. 
Обаче навлизаме ли по този начин, така де се каже, във вътрешното зло на човека, 
същевременно добиваме съзнание за това, как се изграждат и движат духовните 
импулси в това вътрешно зло, където материята постепенно се разрушава, където 
материята се подхвърля на хаоса, и тогава ние сме съвсем близо да възникването на 
онази наша свръхсетивна съставна част, която наричаме Дух-Себе (Geistselbst). 

                                                                                  
Тогава ние възприемаме вече самия творящ Дух. Защото докато моралните закони 
действат върху материята, докато я довеждат до хаос и я разрушават, ние имаме в 
себе си по естествен и природен начин един духовно-действащ принцип. Обаче ние 
трябва много по-конкретно да осмислим онзи духовен принцип, който е в нас и който 
представлява зародиша на бъдещия свят. 
С какво можем да сравним това, което откриваме в себе си? Ние не можем да го 
сравним с онова, което нашите сетива ни съобщават за външния свят. Ние можем да 
го сравним само с това, което ни съобщава друг човек, когато се обръща към нас и ни 
говори... Това, което се извършва дълбоко вътре в нас, свързвайки моралните или 
неморални импулси с хаоса, то се обръща към нас, то ни говори. Практически то е 
нещо, което говори вътре в нас... това не е алегория или символ, а нещо реално, в 
което можем да се вслушаме с нашето  ухо; един шепот, който се извисява тихо над 
цялата Земя, шепот който идва от зародиша на бъдещия свят. Ето как проникваме до 
това, което можем да наречем „вътрешно слово”. 
В общуването с другите хора говорене и слушане са различни неща. Но щом навле-
зем под огледалото на спомнянето, във вътрешния хаос, имаме вече една друга 
реалност... говор и слух там се обединяват отново. Вътрешното слово говори в нас, то 
бива разпознато и чуто в нас. Обаче наред с това ние прекрачваме в област, където 
няма повече никакъв смисъл да се говори за „обективност” и „субективност”... Когато 
се спуснем надолу към вътрешното слово... с нашата субективност ние сме застанали 
вътре в самата обективност... тази обективност работи в нас и чрез нас... Вътрешното 
слово е не само думи, то е нещо обективно. Тук говори не нашата дълбока същност, а 
от нейната арена говори самият свят. 
По сходен начин стоят нещата и за онзи човек, според когото зад „сетивното табло” е 
разположен един друг, един Духовен свят. С помощта на имагинативното познание 
човек възприема духовните Същества на висшите Йерархии, които управляват там. 
Но това познание непрекъснато се изпълва от един съкровен вътрешен живот, при 
което човек само привидно възприема словото чрез себе си; в действителност той го 
възприема от света. 
Човек навлиза в надсетивния свят с любов и себеотдаване. Той е привлечен от 
Съществата и те му се откриват според степента на неговото себеотдаване; човек 
възприема тези Същества чрез вътрешното слово, на което той попада в своя съкро-
вен Аз. Да, така е – щом се пробуди вътрешното слово, прозвучава и външният свят. 
Всичко това, което описвам, съществува у всеки човек. Само че той няма никакви 
представи, никакво съзнание за него. Когато изследваме света с обикновеното съзна-
ние, с неговите интелектуални понятия, ние всъщност добиваме знание само за 
преходното, за миналото. И ако тогава ние правилно възприемаме това, което идва от 
нашия интелект, то е – в основата си – поглед към преминаващия, към загиващия 
свят. Обаче с това, за което аз загатнах, ние можем да намерим Бог Отец. Впрочем, 
какво съзнание развиваме ние спрямо Бог Отец? Съзнанието, че Бог Отец е в основа-
та на един свят, чийто залез вече се възвестява в нашия интелектуализъм. 
От средата на ХV в. в своя интелект човек разви една странна способност – да 
размишлява върху гибелта на света. Това, което анализираме и изпитваме с нашето 
интелектуално научно познание, е не друго, а мъртвия труп на света... И... как изглеж-
дат нещата за този човек, който е напълно вживян в това, което природонаучното 
мислене още от детството набива в главата му? Ето как е свикнал да мисли той: 
наистина, там някъде в света възникват външните феномени, те възникват и умират, 
обаче материята остава, тя е неразрушима, и ако някога Земята стигне до своя край, 
материята няма да бъде унищожена. Наистина тя ще заприлича на гигантско гроби-
ще, обаче това гигантско гробище ще съдържа същите атоми и молекули, от които е 
изградена и днешната Земя. –Само че нека отвърнем поглед от този умиращ свят, 
нека видим какво взема от него идващият, пробуждащият се свят... 
За един ориенталец подобно светоусещане е невъзможно, и това се проявява дори в 
европейския изток, в нежната философска душа на Соловьов... Един такъв Дух като 
Соловьов... навсякъде вижда умиращия свят, разпадащият се и устремен към хаоса 
свят, но също и – а то е много важно – възникващия свят. Всичко, което възприемаме 
с нашите сетива, цялата реалност, човека, всичко това един ден няма да го има. Земя 
и Небе ще преминат – защото и това, което нашите сетива ни донасят от звездите, е 
също преходно – Земя и Небе ще преминат; обаче това, което вътрешното слово 
изгражда там във вътрешния хаос на човека, в огнището на разрушение, то ще 
продължи да живее, тъй както растението преживява до следващата година в своя 
зародиш. В дълбоката същност на човека са вложени зародишите на бъдещия свят. И 
ако човеците приемат там Христос, тогава Земя и Небе могат да преминат, обаче 
Логосът, Христос няма да премине. Човекът носи в своята дълбока и съкровена 
същност, така да се каже, онова, което някога той ще бъде, и тогава, когато целият 
видим свят няма да е вече тук. 
Днес той може да си каже: Аз поглеждам към Бог Отец. Бог Отец е в основата на 
света, който аз мога да възприемам чрез сетивата. Този видим свят е откровението на 
Бога Отец. Обаче този свят е един пропадащ свят и в своята гибел той ще повлече и 
човека, ако човек е потопен изцяло в него, ако е развил единствено съзнанието за Бог 
Отец. И човек би бил върнат обратно към Бог Отец, той не би изтърпял никакво по-
нататъшно развитие. Но съществува и един друг свят, чийто носител е именно чове-
кът. Ако чрез съзнанието за Христос, чрез Христовия Импулс човек облагороди своите 
нравствени идеали, ако ги формира според смисъла на Христовото идване на света, 
тогава в неговия вътрешен хаос ще се роди бъдещето, и то е не един загиващ, а един 
идващ свят. 
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Трябва, наистина трябва да имаме силното усещане и за умиращия, и за идващия 
свят... Вгледаме ли се само в мъртвия труп, животът ни убягва... Видяхме как матери-
ята се отхвърля назад в нищото, в хаоса, за да стигне отново до творящия Дух. 
Вгледаме ли се в този творящ, съзидателен Дух, ние си казваме: Бог Отец действа в 
материята дотам, че я прави съвършена. Тя ни пресреща навън по всевъзможни 
начини. Обаче в нашата вътрешна същност тази материя е тласкана обратно в своето 
нищо, в своето небитие, за да бъде проникната от нашите морални идеали. И тогава 
бликва един нов живот. Светът застава пред нас в своя двойствен образ: Бог Отец 
твори външния видим свят, но така, сякаш в човешката същност, в хаоса, този свят е 
стигнал до своя край. Ние трябва остро да чувстваме края на този свят, който е свят 
на Бог Отец, и ще видим как чрез това стигаме до едно вътрешно вникване в Мисте-
рията на Голгота, до едно вътрешно разбиране, с чиято помощ ще ни става ясно: 
сътвореното от Бог Отец стига до своя край, за да оживее чрез Сина в едно ново 
сътворение. 
От ХV в. насетне, общо взето, навсякъде в западноевропейския свят може да се види, 
как той клони единствено към преходното, към близкото до трупа, към интелектуално 
достъпното, как цялото така наречено образование е формирано под влиянието на 
такава наука, която е хипнотизирана от мъртвия свят. Всичко това е противоположно 
на истинското Християнство. Истинското Християнство е длъжно да има усещането за 
живия свят, и да го разграничава от умиращия свят. Затова и най-важната представа, 
която човек трябва да свърже с Мистерията на Голгота, е тази за възкръсналия 
Христос, за Христос, който побеждава смъртта. Християнството не е религия на 
спасението – такива бяха и източните религии – Християнството е религия на Възкре-
сението, религия на новораждането на това, което иначе е самата саморазрушаваща 
се материя. 
В космични измерения разпадащата се материя е представена в Луната, а Слънцето 
изразява това, което постоянно възниква – обновено и здраво. Духовният поглед, 
който напуска обикновеното сетивно възприятие, за да се издигне до имагинацията, 
вижда в Луната нещо, което е един непрекъснат процес: едно постоянно раздробява-
не. Там, където виси Луната, там материята се раздробява и се разпръсква като прах 
навън из Космоса, събира се, разпръсква се отново. В Луната имагинативният поглед 
вижда едно постоянно прииждане на материя, която се раздробява там, където е 
Луната, за да се разпръсне навън из Космоса... В Луната материята не понася никаква 
средищна точка, никакъв център. Материята се концентрира според Лунния център, 
но не понася никакъв център; прави така, че се разпръсква навън като космичен прах. 
Само за обикновеното сетивно възприятие Луната изглежда спокойна, дремеща и 
неподвижна. Но Луната не е спокойна. Там материята постоянно се нагнетява, за да 
се раздроби и разпадне навън в света. 
Съвсем иначе е при Слънцето. Според имагинативното познание, тук материята не се 
разпада по този начин, тя се приближава към центъра на Слънцето, за да получи 
живот; тя получава живот, който е устремен лъчисто навън. Тук няма разпадане, тук 
животът се излъчва от центъра по всички посоки. И с този живот се развива астрал-
ността. При Луната не е така; там астралността се разрушава. В действителност, 
Слънцето е нещо, което е пронизано от вътрешен живот, то не понася центростреми-
телното движение, средищната точка; то действа като нещо оплодяващо. В центъра 
на Слънцето живее космическият оплодотворяващ принцип. Ето я космическата 
противоположност между Слънцето и Луната: от една страна – бликащата, избуява-
ща, изгряваща материя, от друга страна – довежданата до хаос, разпадаща се, 
разпръскваща се из света материя. 
И щом ние се потопим в нашата вътрешна същност – ние се оказваме в нашия вът-
решен хаос, в нашето Лунно естество. Там е вътрешната Луна. Там където е Луната – 
както е и във външния свят – там материята се разрушава. Но тогава, в нашата 
вътрешна Луна, нас ни пронизва Слънчевата същност. Материята, която вътрешно се 
раздробява и разпръсква, се заменя от Слънчевата същност. Тук, в нашата вътрешна 
човешка същност, материята постоянно се натъква на Лунното естество, и така човек 
постоянно всмуква със сетивата си нещо от Слънчевото естество. Да, така сме 
изправени ние в Космоса, и така трябва да имаме тези възприятия за Лунното естест-
во, за саморазрушаващата се и разпилявана като космичен прах материя;  и за 
Слънчевото естество, за оживотворяващото Слънчево естество. 
С тези две изживявания ние поглеждаме в раздробяващата се, разпилявана материя, 
в света на Бог Отец, докато този свят се превърне в свят на Божия Син, физически 
осезаем и видим за нас чрез Слънчевата същност на света... В първите християнски 
столетия това беше все още долавяно инстинктивно. Но човек ще трябва отново да го 
познае, и то в най-пълно и ясно съзнание, щом иска по един честен начин да каже за 
себе си: Аз съм християнин» (GA207, 24.ІХ.1921).  
 „Христос дойде отгоре... и Той е способен да спаси света, което не може да стори 
Творецът на света (Богът Отец. Бел. пр.). Отецът роди Сина, за да усъвършенст-
ва развитието на света” (GA343, стр. 270-273). 
 „Христос Исус е живото Слово. Всички същества на природата се съединяват в 
човека и образуват в него Словото. Такъв е Азът в човека – Христос Исус. Човекът 
става Христос, ако вътрешно изживява, че целият свят се слива в него, образува с 
него единство... Когато Христос дойде сред хората, беше времето, в което Той като 
пръв в средата на човечеството чрез своето въплъщение прояви Аза. Азът беше 
семето, от което поникна цялото себесъзнание, Аз-съзнанието, всичко лично. 
Но Той отдаде своя Аз на света. Чрез това Той посочи на хората пътя за отказ от 
егоизма” (GA266-1, стр. 124). 

                                                                                  
 «Истинското Име на Христос Исус е „Аз съм”. Който не знае това, не разбира и Го 
нарича другояче, този изобщо нищо не знае за Него. „Аз съм” е Неговото единствено 
Име» (GA266-1, стр. 491). 
 „Силата на Христос живее във вътрешността на душата, тя живее в себесъзна-
ващото духовно зърно, в Аз-силата. Извън границите на тесните обвивки тя живее 
като Дух на всички неща, като Свети Дух, като висша Аз-сила, създаваща истинския, 
действителен непреходен център на цялото битие” (GA265, стр. 263-268). 
 «В общината... Павел искаше да призове хората със съзнанието: Безсмъртието е 
осигурено на човека след смъртта в смисъла: “В Христос умираме ние”» (GA198, 
3.ІV.1920) 
 „Благодарение на това, че с Христос ние се потопяваме в гроба на Земния живот, 
ние стигаме с Него до възкресението и до посланичеството на Духа: Per Spirirtum 
Sanctum Reviviscimus” (GA214, 30.VІІІ.1922). 
 „Да бъдеш вял, отпуснат, ленив означава да не обичаш творческия принцип на 
Отеца. Да бъдеш егоистичен означава да не обичаш живота, Сина. Да не обичаш 
истината означава да не обичаш Принципа на Светия Дух” (GA266-2, стр. 468-469). 
 „Ако ние гледаме на природата с действително чувстваща душа, то навсякъде в 
нея намираме Бога и просто от природата казваме тогава: Ex Deo Nascimur... Но в 
хода на нашия Земен живот чрез собствените душевни сили ние трябва да намерим 
Христос, иначе не ще можем правилно да умрем, защото на живота в умирането на 
новото човечество спомага само Христос. И това е съдбовен въпрос... ще се научим 
ли ние да казваме в нашето вътрешно същество: In Christo Morimur... И ако ние 
проникваме с познание и любов към Бога-Отец и към Христос, то в нас се пробужда 
нещо, което, въпреки цялата смърт, въпреки цялата мъртва природа, ни въвежда в 
живата духовност. И тогава със силата на Бога-Отец и Бога-Христос ние казваме: Per 
Spiritum Sanctum Reviviscimus” (GA211, 11.ІV.1922). 
 „Ние сме дошли на Земята от Старата Луна, където сме пребивавали в лоното на 
Бога: Ex Deo Nascimur. 
С Христос ние трябва да се съединим на Земята: In Christo Morimur. 
Тогава Светият Дух ще ни преведе в новото въплъщение на Земята, на Юпитер: Per 
Spiritum Sanctum Reviviscimus” (GA266-3, стр. 328). 
 „Богът-Отец водеше хората от свръхсетивното в сетивното: От Бога сме родени. 
Богът-Син ги води от сетивното отново в свръхсетивното: В Христос смъртта става 
живот. Съединението на двата принципа, съединението с това, което нито се ражда, 
нито умира, пробуждането в Духа е: Чрез Светия Дух възкръсваме” (GA209, 
26.ХІІ.1921). 
 „Не с пространствени отношения, а със състоянието си на съзнание ние сме 
отделени от Духовния свят” (GA168, 16.ІІ.1916). 
 „Само на физическия план човекът е станал себесъзнателен. В астралния свят 
сега той още не е себесъзнателен, и още по-малко на Арупа-план (т.е. във Вис-
шия Девакан или Висшия Духовен свят. Бел. пр.)... Себесъзнанието 
започва, когато предметите се появяват отвън. На висшите планове животът изцяло 
се затваря във вътрешността. Свръхсетивното себесъзнание не е пронизано със 
способност за възприемане” (D45). 
 „Проникнатостта със субстанциалността на Христос ни дава възможност при 
преминаване от физическия свят към смъртта да съхраняваме до Всемирната Полу-
нощ възпоминанието за своя Аз, независимо от всякакво разширение или свиване, от 
затваряне в самота” (GA153, лекц. 5, 1914 г.). 
 „Изживяването на Христовото Събитие в наше време променя съдбата на душата 
и след смъртта” (GA118, 27.І.1910). 
 «Ако не беше станала Мистерията на Голгота... то във външния свят би имало 
все повече и повече хора за които би била изгубена всякаква връзка с Духовния свят; 
в края на краищата всичко би се свело до това, че хората изобщо не биха били 
изпълнени с Дух, но биха представлявали було, маска – само органични, етерни и т.н. 
елементи или членове. Ние отдавна бихме живели във времето, когато душите на 
хората биха били неспособни действително да живеят в телата... а само биха се 
реели във въздуха над своите тела... и само в много по-голяма степен развилите се в 
миналото души биха могли, инспирирайки отгоре, да действат в човечеството. В 
човека съзнанието за Духовния свят би се появявало само благодарение на това, че 
отделни хора биха били инспирирани в Мистериите. Човешкият Дух сам не би могъл 
да живее на Земята. Само в местата на Мистериите биха могли да навлизат инспира-
ции; а Ариман постоянно би се борил против това, против тези инспирации. Той би 
пречил на човешкото було да действа в смисъла на инспирациите, той би се старал 
намеренията, възникващи под действието на инспирациите, да превърне в тяхната 
противоположност. 
Затова трябваше да бъде създадена възможност за човешките души да живеят в 
телата, възникващи с раждането и преминаващи със смъртта, създадена чрез това, 
че в живота, вървящ срещу смъртта, тялото да се преодолява от душата. Това стана 
възможно благодарение на... Съществото Христос, което съедини Себе Си със 
Земните сили, които сега станаха господстващи за човешкото съзнание. А с какви 
именно сили? Именно със силите, които човек сега съзнава: със силите на смъртта! 
Помислете във връзка с това, колко всеобхватен е розенкройцерският девиз: In 
Christo Morimur – “В Христос умираме”. Той по определен начин изразява цялата наша 
същност, той изразява онова, което чрез Мистерията на Голгота навлезе в развитието 
на човечеството, което свърза себе си със силите, носещи смърт, за да могат те да 
създават ново съзнание. 
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В момента на умиране ние сме способни да възприемем всичко, което в действител-
ност представлява тайната на нашето съзнание, и заедно с това да възприемем 
импулса на Христос... Но да разбираме това, което ни сполетява в смъртта, можем 
само тогава, когато органът на нашето разбиране е свободен, т.е. макар моментът на 
смъртта и да създава за нас условия, за да се съединим с Христос, това става само 
тогава, когато ние сме освободени от етерното тяло, когато нашият Аз и астралното 
тяло, които са нашата организация за разбирането, са в състояние да видят, какво се 
съединява тогава с нас. 
За да се създадат условия за това, в Мистерията на Голгота трябваше да стане още 
нещо. След като Христос по време на умирането на Голгота довери на Исус тайната 
на бъдещото човешко съзнание, трябваше да станат потресаващи, покъртващи 
събития: Исус, съдържащ в себе си Христос, се издигна за нов живот от онези сили, 
които са смъртта, т.е. трябваше да настъпи възкръсване, за да можем ние по-нататък 
– когато няколко дена след смъртта от нас отпада етерното тяло – да разбираме 
Възкресението. В този вътрешен процес на умиране, на разпадане на етерното тяло 
няколко дена след смъртта ние по определен начин изживяваме Мистерията на 
Голгота. Защото... от смъртта трябва да се издигне животът. Преди Мистерията на 
Голгота това не съществуваше. Преди животът възникваше само от живота. И преди 
нямаше нужда от разбирането на това, как от смъртта произлиза животът, а само: как 
от живота произлиза животът... Поради това не може да се нарече действително, 
истинско онова Християнство, което изцяло не е пронизано от мисълта за Възкресе-
нието в цялата й жизненост: че Христос, влязъл в силите на смъртта, пребивава 
жив!» (GA176, 28.VІІІ.1917). 
 „Древният Гуру казваше на ученика и на цялото човечество: Когато вие преминете 
през Портата на Смъртта, ще срещнете висшето Слънчево Същество, което изравня-
ва Земните несъвършенства. –Съвременният Учител казва: Ако тук, на Земята, вие 
намерите правилното отношение към слезлия тук Христос, ако с цялото вътрешно 
почитание, вътрешно преклонение, със задълбочен вътрешен душевен живот вие 
намерите тук, на Земята, отношението към Христос и към Мистерията на Голгота, то 
във вашата вътрешност ще се устреми сила, която няма да умре с вас, която вие ще 
пренесете през Портата на смъртта, и която ще направи с вас онова, което тя не 
можеше да направи, докато вие пребивавахте на Земята във физическо тяло... 
Тази сила може да обхване действията, волята на човека, може да стане импулс за 
волеви действия и така да се устреми в социалния живот. Силата на Христос може да 
се излива в социалния живот” (GA218, 18.ХІ.1922). 
 „Когато след смъртта се обръщаме към нашето етерно тяло, то благодарение на 
определено усещане, възникващо във връзка с това етерно тяло, от пръв поглед се 
забелязва, че част от неговите способности е обвързана с всичко онова, което в 
сферата на Земята попада под действието на топлинната смърт, разтваря се. Тези 
сили се намират в нашето етерно тяло, и това са действени сили, водещи Земята към 
топлинна смърт... Втори вид сили в етерното тяло... са онези сили, които са деятелни 
за Земята през цялото продължение на нейното съществуване дотогава, докато тя не 
попадне под топлинната смърт. Това са млади сили, свързани с онова, което Земята 
ще запази като зародиш, като семе в Космоса и ще пренесе в следващото свое 
въплъщение. Но тази, един вид притежаваща силата на семето част от етерното тяло, 
може да се види само в този случай... ако човек е изградил, ако е придобил опреде-
лено отношение към Христовото Същество, към Христовия Импулс. Защото тя е 
пронизана от силите на Христос, които чрез Мистерията на Голгота се изляха в 
духовната сфера на Земята... 
За хората с ясно Аз-съзнание, което вече се роди у западните народи, има нещо 
безутешно при гледане към своето етерно тяло, когато в него могат да се видят само 
силите, разрушителни за Земното развитие, а не онези, които са пронизани от субс-
танцията на Христовия Импулс. Това е подобно на живота под постоянен страх от 
земетресение или изригване на вулкан, ако в живота след смъртта човек не вижда в 
своето етерно тяло младите зародишни сили на Христовия Импулс” (GA148, 
10.ІІ.1913). 
 „В Духовния свят човек трябва в нещо да се потопи, за да запази съзнанието... в 
противен случай ще му се наложи да води безсъзнателен живот.... Преминавайки 
Портата на смъртта човек изживява потопяване в субстанцията на Христос и благо-
дарение на това той отново е способен да развива съзнание” (GA140, 21.І.1913). 
 «Днес постоянно откриваме, че философи искат да се издигнат до божественото 
чрез чиста философия. Но чрез чистата философия не може да се стигне до божест-
веното. Без съмнение чрез чистата философия човек отива дотам да се чувства 
свързан с Вселената. Без съмнение, човек стига дотам да знае, че човешкото същес-
тво след смъртта на физическото тяло трябва да бъде свързано по някакъв начин с 
Вселената, но как то е свързано, до това не може да стигне чрез чистата философия. 
Защо? Това, което се открива най-напред на Земния човек в неговата душа между 
раждането и смъртта, е твърде слабо в неговите сили, за да може да възприеме 
нещо, което отива отвъд Земното и което води до божествено-духовното; това нещо 
човекът трябва да го доразвие. Да изясним това, проучвайки смисъла на безсмъртие-
то. 
Много хора говорят днес преди всичко за безсмъртие тогава, когато само могат да 
допуснат, че човешката душа със своето същество преминава през Портата на 
смъртта и тогава намира някакво място във Вселената. Но, скъпи приятели, това 
прави всяко същество. Това, което е съединено с кристала, когато се разтвори, също 
преминава във Вселената; растението, което увяхва, преминава във Вселената; 

                                                                                  
животното което умира преминава във Вселената. При човека обаче нещата стоят 
различно. Безсмъртието има смисъл за човека само тогава, когато той може да 
пренесе през Портата на смъртта своето съзнание. Представете си една безсмъртна 
човешка душа, която след смъртта би била без съзнание; такова безсмъртие не би 
имало и най-малкия смисъл. Човешката душа трябва да пренесе съзнанието през 
Портата на смъртта, ако иска да говори за своето безсмъртие. Но така както душата е 
свързана с тялото, тя не може да намери в себе си нищо, за което да може да каже: 
“Това аз съзнателно мога да го пренеса през Портата на смъртта”, защото съзнанието 
на човека е затворено между раждането и смъртта, това съзнание, което е преди 
всичко съзнанието на човешката душа, достига само до смъртта... И колко несигурни 
са даже и днес още много хора дали човекът ще премине със съзнание през Портата 
на смъртта. Нека прибавим и гръцкия страх пред смъртта: “По-добре да бъда просяк в 
горния свят, отколкото цар в царството на сенките!”, което е едно доказателство от 
езическия свят, колко несигурен беше станал човекът относно своето безсмъртие...  
Всички хора, които говорят, че човек, преминавайки през Портата на смъртта, влиза 
във Всемира и се съединява с някакво Всемирно Същество, всички те не обръщат 
внимание на това, какво трябва да си приписва душата, когато иска да говори за 
своето безсмъртие. 
Достатъчно е да изречем само една дума, и ние ще познаем, как трябва да се постави 
човек по отношение на своето безсмъртие: тази дума е Любов. Любовта не е нещо, 
което можем да научим чрез волята. Любовта не е нещо, което можем да научим чрез 
мъдростта. Любовта живее в областта на чувствата, но ние знаем и трябва да приз-
наем, че у нас не би могла да съществува човешката душа такава, каквато тя трябва 
да бъде, ако тази човешка душа не би била изпълнена с Любов. Да, когато човек 
отиде дотам да проникне в същността на душата, тогава разбира, че нашата човешка 
душа, не би могла да бъде повече човешка душа, ако не би могла да обича. 
Да си представим, че минаваме през Портата на смъртта така, че изгубваме нашата 
човешка индивидуалност и се сливаме с едно Всемирно Същество. Тогава ние бихме 
били вътре в това Божество, ние бихме принадлежали на Него. Ние не бихме могли 
повече да обичаме Бога, защото бихме били вътре в самия Него. Любовта не би 
имала никакъв смисъл, ако ние бихме били вътре в Бога. Ние трябва да признаем, че 
ако не бихме могли да пренесем нашата индивидуалност през Портата на смъртта, то 
в смъртта ние би трябвало да изгубим Любовта, че Любовта би трябвало да престане 
в момента, в който индивидуалността престава да съществува. Едно същество може 
да обича едно друго същество само тогава, когато е отделено от него, когато е 
индивидуализирано и себесъзнателно; ако искаме да пренесем през Портата на 
смъртта нашата Любов към Бога, тогава трябва да пренесем през нея и нашата 
индивидуалност, онова което запалва в нас Любовта. 
Скъпи приятели, ако би трябвало да се обясни на човека смисъла на неговия живот 
на Земята, тогава би трябвало той да бъде осветлен за смисъла на неговото безс-
мъртие така, че да си представи неговото същество, неразделно свързано с Любовта; 
нито Волята, нито Мъдростта могат да дадат на човека това, от което се нуждае; само 
Любовта може да даде на човека това, от което той се нуждае. Следователно, какво 
беше затъмнено в хода на развитието на човека върху Земята?... Затъмнено беше 
съзнанието, което преминава отвъд смъртта. Съзнание – между раждането и смъртта; 
тъмнина – отвъд раждането и смъртта, нищо не остава от съзнанието, което е извън 
Земното тяло. “Познай себе си” стоеше пред входа на гръцкото светилище: най-
свещеното изискване към човечеството, отправено от гръцкото светилище... Познани-
ето, че човек може да обича като индивидуалност и отвъд смъртта: това беше изгубе-
но за хората. Смъртта не е спирането на дейността на физическото тяло; Това може 
да бъде казано само от материалиста... 
Помислете само веднъж, че във всеки час, в който човек живее във физическото тяло, 
той би имал своето съзнание така, че би знаел със сигурност, какво се намира отвъд 
смъртта, така както днес знае, че утре сутринта Слънцето ще изгрее и ще се движи по 
небето: тогава смъртта не би била онова, което ние наричаме смърт, тогава хората, 
намирайки се във физическото тяло, биха знаели, че смъртта е само едно явление, 
което води от една форма към друга. Под “смърт” и апостол Павел не разбираше 
преставането на дейността на физическото тяло, под “смърт” той разбираше факта, 
че съзнанието стига само до смъртта, че човекът, доколкото е свързан с физичес-
кото тяло в тогавашния Земен живот, можеше да разпростре съзнанието в своето 
физическо тяло само до смъртта... 
Какво даде на човека Мистерията на Голгота?... Пред хората стоеше един човек, това 
беше Христос Исус... Пред хората стоеше един човек и правеше куците да прохождат 
и слепите да проглеждат. От един човек произхождаше това. Във времената, пред-
хождащи Земния живот на Христос, евреинът трябваше да съзерцава природата, ако 
искаше да види онзи, когото наричаше свой Господ Бог. Сега хората можеха да видят 
един човек; хората можеха да кажат за един човек, че Бог живее в него. Преди Хрис-
товото Събитие, езичникът трябваше да бъде посвещаван, той трябваше да излъчи 
своята душа навън от тялото, за да застане тя пред Съществото, което е Христос. Той 
не би могъл да предположи, че Христос ще слезе на Земята; той можеше само да 
знае, че Христос е извън Земята. Това обаче, което беше извън Земята, дойде на 
Земята и прие едно човешко тяло. В Христос Исус стоеше като човек пред човеците 
онова Същество, което иначе стоеше по-рано пред освободената от тялото душа в 
Мистерийните школи. 
И какво стана благодарение на това? С това беше сложено началото силите, които 
човекът беше изгубил в течение на Земното развитие от началото на Земята насетне, 
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тези сили, чрез които му бе скрито неговото безсмъртие, тези сили отново да дойдат 
при него чрез Мистерията на Голгота. 

{Бел. пр. (поясненията с курсив в цитатите от Евангелието на 
Йоан са от мен): 
 «И Исус рече: “За съдба дойдох Аз на този свят, за да виждат (и да са съз-
нателни в Духовния свят) невиждащите (и несъзнателните в него), а 
виждащите (във физическия свят) да ослепеят (за физическия свят)”» 
(Ев. Йоан 9: 39);  
 «Исус му казва: “Аз съм Пътят, и Истината, и Животът; никой не дохожда при 
Отца, освен чрез Мене”» (Ев. Йоан 14: 6); 
 “…защото отделени от Мене не можете да сторите нищо” (Ев. Йоан 15: 5); 
 «Тогава рече Исус: “Когато издигнете Човешкия Син (човешкия Аз), тогава 
ще познаете, че съм това, което казвам, и че от Себе Си нищо не върша, но как-
вото Ме е научил Отец, това говоря”» (Ев. Йоан 8: 28); 
 «А Исус им отговори: “…Прочее, ако Синът (човешкият Аз) ви освободи, 
ще бъдете наистина свободни”» (Ев. Йоан 8: 34-36). [„Свобода означава да се ръ-
ководиш съзнателно от самия себе си” (GA4)]; 
 «В отговор Исус им рече: “…Работете не за храна, която се разваля, а за хра-
на, която трае за вечен живот (съзнание за Духовния свят), която Човешки-
ят Син ще ви даде; защото Отец Бог Него е потвърдил с печата Си”» (Ев. Йоан 6: 
26-27);  
 «Затова Исус им рече: “…Истина, истина ви казвам, който слуша Моето уче-
ние и вярва в този, Който Ме е пратил, има вечен живот и няма да дойде на съд, 
но е преминал от смъртта в живота… Истина, истина ви казвам, иде час, и сега е, 
когато мъртвите (несъзнателните за Духовния свят) ще чуят гласа на 
Божия Син, и които го чуят ще живеят (ще станат съзнателни за Духов-
ния свят). Защото както Отец има живот в себе си, също така е дал и на Сина 
(човешкия Аз) да има живот в Себе си; и дал му е власт да извършва съдба, 
защото е Човешкият син…”» (Ев. Йоан 5: 19-36); 
 «Исус в отговор й каза: “Ако би знаела Божия дар, и Кой е Онзи, Който ти каз-
ва: ”Дай Ми да пия” – ти би поискала от Него и той би ти дал жива вода. …който 
пие от водата, която Аз ще му дам, няма да ожаднее до века; но водата, която му 
дам, ще стане в него извор на вода, която извира за вечен живот”» (Ев. Йоан 4: 
10-14); 
 «Исус в отговор им рече: “…Истина, истина ви казвам, който вярва (в Мене) 
има вечен живот. Аз съм хлябът на живота”» (Ев. Йоан 6: 43-48); 
 «Исус застана и извика, казвайки: “Ако е някой жаден (ако се стреми към 
духовно развитие), нека дойде при Мене и да пие. Ако някой вярва в Мене, 
реки от жива вода ще потекат от утробата му…, а това каза за Духа, който вярва-
щите в Него щяха да приемат;…”» (Ев. Йоан 7: 37-39); 
 «А Исус извика и рече: “…Аз дойдох като светлина на света, за да не остане в 
тъмнина никой, който вярва в Мене. …не дойдох да съдя света, но да спася света. 
Който Ме отхвърля и не приема думите ми, има Кой да го съди; словото, което го-
ворих, то ще го съди в последния ден. Защото Аз от Себе Си не говорих; но Отец, 
Който Ме прати, Той Ми даде заповед какво да кажа и що да говоря. И зная, че 
онова, което Той заповяда, е вечен живот”» (Ев. Йоан 12: 44-50); 
 «Исус вдигна очите си към небето и рече: “Отче, настана часът; прослави Си-
на Си, за да Те прослави и Син Ти, според както Си Му дал власт над всяка твар, 
да даде вечен живот на всички, които Си Му дал. А това е вечен живот, да позна-
ят Тебе, единия истинен Бог, и Исуса Христа, Когото си изпратил”» (Ев. Йоан 17:1-
3)}. 

С побеждаването на смъртта при Голгота се родиха силите, които можеха отново да 
запалят загубените сили в човешката душа. И човешкият път по време на Земното 
развитие ще бъде по-нататък такъв, че приемайки все повече и повече Христос в себе 
си, човекът ще открие в себе си онова, което ще обича след смъртта: това значи, че 
човекът като една безсмъртна индивидуалност ще може да застане пред своя Бог. 
Ето защо едва след Мистерията на Голгота станаха верни думите: “…да възлюбиш 
Господа твоя Бог с всичкото си сърце, от всичката си душа, с всичкия си ум и с 
всичката си сила. Да възлюбиш ближния си като себе си” (Ев. Марко 12: 28-31). 
Воля беше дадена от горящата къпина чрез десетте Божи заповеди. Мъдростта беше 
дадена чрез Мистерийните центрове. Силата на Любовта обаче беше дадена, когато 
Бог стана човек в Христос Исус. И гаранцията, че ние можем да обичаме след смърт-
та, и гаранцията, че може да бъде основана една общност от хора на Любовта чрез 
придобитите отново сили на нашата душа, така както тя е поставена между човека и 
Бога, и между всички хора помежду им – тази гаранция произхожда от Мистерията на 
Голгота. Човешката душа намери в Мистерията на Голгота това, което беше изгубила 
от началото на Земното развитие насетне» (GA155, 23.V1914). 
 „Какво означава появата на Христос в света? Това, че когато човек правилно 
разбира Христос, той започва в пълна степен да си служи със своето себесъзнание, 
започва да насища с Христос цялото си Азово съзнание, превръща своя Аз в господар 
на всичко, което притежава: ето какво означава появата на Христос в света. И тъкмо 
този Аз, този съзнаващ себе си Аз, отново ще извоюва всичко онова, което човечест-
вото е изгубило в хода на времето... 
Христовият Аз може да действа във всички съставни части на човешкото същество” 
(GA114, 22.ІХ.1909). 

                                                                                  
 „Христовата мисия на Земята беше следната: да изпълни този (човешки. Бел. 
пр.) Аз с правилно съдържание, постепенно да го тласне към такова развитие, че да 
излъчва от самия себе си онази сила, която наричаме сила на любовта. Без Христос 
Азът би останал като един празен съд; с идването на Христос, Азът може да се 
превърне в един съд, преливащ от любов. Ето защо Христос каза: Когато виждате да 
се надигат облаци, вие казвате че времето са променя; така вие съдите за времето 
според външните знаци. Обаче вие не разбирате знаците на епохата! Защото ако ги 
разбирахте и можехте да съдите за тях, щяхте да знаете, че в Аза трябва да влезе 
Бог, че Богът трябва да насити и импрегнира Аза... 
Към книжниците и фарисеите днес трябва да прибавим и... естествениците, предс-
тавителите на официалната наука... които поначало изключват всичко, което води към 
Духовния свят, както и всички потенциални способности, с чиято помощ може да се 
стигне до духовните причини на природните явления. И ако говорим в смисъла на 
Христос Исус, днес упрекът следва да бъде отправен към онези, които стоят зад 
университетските катедри; в тяхната власт е да съпоставят и изследват природните 
явления, а те яростно отхвърлят всяко духовно обяснение. Точно те са тези, които 
спъват хода на общочовешката еволюция, защото напредъкът на човечеството спира 
там, където хората не искат да разберат знаците на времето в посочения от мен 
смисъл” (GA114, 25.ІХ.1909). 
 “Чрез Мистерията на Голгота, Азовото съзнание пое пътя нагоре и то ще се 
издига по този път толкова по-стремително, колкото по-здрави са връзките, които 
хората изграждат с Христовото Същество” (GA131, 11.Х.1911). 
 «Да, ето какво влага Христос във всяко човешко сърце, във всяка човешка душа. 
Той влага в нея не някакво учение, което може да бъде прието под формата на мисли 
и идеи, а онази жива сила, която сега вече може да бликне от всяка човешка душа. 
Ето за коя сила, пулсираща като Христова сила в човешката душа, се говори навсякъ-
де в Евангелията... като за сила на вярата. Тъкмо това е „вярата” според Евангелия-
та. Вяра има онзи, който приема в себе си Христос, така че Христос започва да живее 
в него; така че неговият Аз е не само празен съд, а прелива от неизчерпаемо богатст-
во и под това неизчерпаемо богатство се крие не друго, а съдържанието на любовта... 
Христос... беше първият, Който можа да задвижи „колелото на любовта” – а не 
„колелото на закона” – като акт на свободната човешка воля, и то защото носеше 
любовта в себе си така мощно и неудържимо, че тя просто политаше като искра към... 
хората от неговото обкръжение... понеже думите Му – независимо дали те са  „Стани 
и ходи”, „Прощават ти се греховете” или други – бликат от преливащата в сърцето Му 
любов. Той изговаря препълнени с любов думи, които далеч надхвърлят мярката на 
Аза. А тези, които макар и отчасти можеха да приемат тази сила в себе си, Христос 
нарича „вярващи”. И днес с понятието „вяра” – едно от най-важните в Новия Завет – 
ние трябва да свързваме само това, за което стана дума току-що. „Вяра” е способ-
ността да излизаш извън себе си, да се издигаш над всичко, което засега Азът може 
да направи за своето усъвършенстване» (GA114, 25.ІХ.1909). 
 «Ако ние преминаваме Прага на смъртта с правилното усещане “В Христос 
умираме”, то в своето обкръжение ние откриваме Съществата от висшите Йерархии, 
елементарните същества, а също съществата, които са пребиваващите тук човешки 
души или невъплътените; и сред всичко това ние откриваме своето Азово същество. 
Ние виждаме отношението на нашето Аз-същество към другите Същества... Това е 
безкрайно важно усещане. Само то дава възможност правилно да се въплътим в 
следващото физическо тяло... Такава връзка с Христос ни дава възможност като че 
ли с душевните очи на Христос да видим нашето отношение към Духовния свят, а 
себе си – като Азово същество сред другите духовни Същества» (GA168, 3.ХІІ.1916). 

“Христовият Импулс е единственото средство, позволяващо на окултния кандидат 
да пренесе в Духовния свят не една мъртва мисъл за Аза, а самия жив Аз” (GA137, 
10.VІ.1912). 
 „Ако на Луната трябва да гледаме като на сбор от духовни Същества, имащи 
значение за миналото развитие на света, на Земята, то Слънцето ние трябва да 
разглеждаме като сбор от Същества, имащи значение за бъдещото Земно развитие, а 
също вече и за настоящето, чиито Велик Пратеник е Христос, преминал през Мисте-
рията на Голгота. Благодарение на това, че хората на Земята изграждат, придобиват 
отношение към Мистерията на Голгота, те правят за себе си възможно влизането в 
Страната на Духовете, в Духовния свят, т.е. в Духовната Страна на Слънцето, а 
заедно с това и възможността вътрешно да възприемат Сферата на Марс... Юпитер, 
Сатурн...” (GA227, 28.VІІІ.1923). 
 «Да събере нужните сили в Сферите на Духа на човека му помага придобитото от 
него на Земята влечение, предразположение към Мистерията на Голгота, към Хрис-
тос, пронизаността на душата с онова, за което говори апостол Павел: “Не аз, а 
Христос в мен!”» (GA216, 16.ІХ.1922). 
 „Импулсът на Христос пребивава в аурата на Земята... Но силата, приближаваща 
към нас в Мировата Полунощ, за да разпространи светлината на нашето познание 
върху цялото наше минало, тази сила съществува само в Духовния свят, там, където 
вече не може да има никакви тела. И когато Импулсът на Христос ни е довел до 
Мировата Полунощ... ние опознаваме Духа на Духовния свят, Който ни пробужда през 
времето, когато от Мировата Полунощ пламва нова светлина, озарявайки нашата 
минала самота. В Христос ние умираме; от Духа, от безплътния Дух, който се нарича 
Свети Дух, т.е. Дух, живеещ без плът, от този Дух ние се пробуждаме отново в нашето 
същество в Мировата Полунощ” (GA153, лекц. 5, 1914 г.). 
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 „Божествената същност, живееща и тъчаща в света – приложим ли е към нея 
предикатът за всемогъщество? Чувствените предразсъдъци трябва да замълчат; ако 
Бог би бил всемогъщ, Той би определял всичко, което става, и човешката свобода, по 
такъв начин, би била невъзможна. Всемогъществото на Бога би изключило човешката 
свобода. Несъмнено, ако човекът може да стане свободен, всемогъщо същество не 
съществува. 
Всемъдро ли е Божественото? Доколкото стремежът към богоподобие съставлява 
висшата цел на човека, нашият стремеж трябва да бъде насочен към всемъдростта. 
Но висше добро ли е всемъдростта? Ако всемъдростта е висше добро, то във всеки 
момент трябва да се разтваря колосална пропаст между човека и Бога, който е 
всемъдър. Човек би трябвало да съзнава във всеки момент тази пропаст, ако най-
висшето добро – всемъдростта – Бог има за Себе Си, а човека би лишил от него. 
Всеобхватно свойство на Божеството е не всемъдростта, а любовта, онова свойство, 
в което е невъзможно никакво уголемяване. Бог – това е пълна, чиста любов. Той, 
така да се каже, е роден от субстанцията на любовта. Бог – това е само чистата 
любов, а не висшата мъдрост, не висшата сила. Бог е оставил за Себе Си любовта, а 
мъдростта и силата е разделил с Луцифер и Ариман. Мъдростта Той е разделил с 
Луцифер, а силата – с Ариман, за да направи човека свободен, за да може човекът 
под влияние на мъдростта да върви по-нататък. Ако търсим основанието, причината 
за всичко творческо, то стигаме до любовта; основата на всичко живо е любовта” 
(GA143, 17.ХІІ.1912)}. 

«Това, което наричаме Логос е сборът от шестте Елохими, които са свързани 
със Земята и които изпращат своите духовни дарове на Земята заедно с външно 
проявената Слънчева светлина. Така за нас Слънчевата светлина се явява като 
външно физическо тяло на Духа и душата на Елохимите или Логоса... 
Днес ние живеем върху нашата Земя като на един остров в мировото пространст-
во, който се е откъснал от Слънцето и Луната. Обаче идва време, когато нашата 
Земя отново ще се съедини със Слънцето и ще образува с него едно тяло. Тогава 
хората ще са така одухотворени, че отново ще могат да понасят по-мощните 
Слънчеви сили, ще могат да ги приемат в себе си и да се съединяват с тях. Тога-
ва човеците и Елохимите ще имат едно обиталище.  
Чия сила ще направи възможно всичко това? Ако Събитието на Голгота не беше 
станало, Земята никога не би могла отново да се съедини със Слънцето. Защото 
чрез Събитието на Голгота, силите на Елохимите или Слънчевата сила на Логоса 
се свърза със Земята. Едната сила на Логоса се устреми към другата сила на Ло-
госа, за да могат двете – Слънце и Земя – отново да станат едно цяло. След Съ-
битието на Голгота, когато обгръщаме Земята с Духовен поглед, виждаме как на-
шата планета носи в себе си силата, която отново ще я съедини със Слънцето. 
Ето защо ние твърдим: Чрез Събитието на Голгота, в духовното съществувание 
на Земята беше прието нещо, което преди това се е вливало в нея отвън – силата 
на Логоса. Какво пулсираше по-рано в Земята? Силата, която идваше по-рано от 
Слънцето под формата на лъчи. Какво пулсира в нея оттогава насетне? Самият 
Логос, който чрез Голгота стана Дух на Земята. 
Както във вашето тяло живеят духовно-душевните ви сили, така и в тялото на Зе-
мята – което е изградено от скали, растения и животни, и по което вие стъпвате – 
живеят духовно-душевните сили на Земята; а тези сили, този Дух на Земята, е 
Христос. Христос е Духът на Земята. И когато се обръща към най-интимните си 
ученици по един от най-интимните поводи, какво трябва да им каже Той? Той 
трябва да заяви: Нещата стоят така, сякаш от вашето тяло вие се вглеждате във 
вашата душа. Там вътре е душата ви. Но същото е и когато погледнете самата 
Земя. Това, което сега временно стои пред вас в плът, е същият Дух, който при-
съства не само временно в нея, а е Духът на цялата Земя и все повече ще се 
проявява като такъв. Ето защо Той трябваше да посочи Земята по такъв начин, 
сякаш става дума за Неговото тяло: Когато гледате житните ниви и ядете хляба, 
който ви храни, какво всъщност ядете вие? Вие ядете Моето тяло! И когато пиете 
соковете на растенията – какво представляват те? Те са кръвта на Земята, Моята 
кръв! Буквално това каза Христос Исус на своите най-близки ученици (виж нап-
ример Ев. Марко 14: 22-24. Бел. пр.) и ние трябва да приемем тези думи 
дословно... Какви могъщи чувства ни разтърсват, когато в Тайната вечеря съуме-
ем да видим най-величествената Мистерия на Земята: Съединението на Голгота 
с цялата еволюция на Земята, когато прозрем, че кръвта, изтичаща от раните на 
Спасителя, има не само човешко, но и космично значение, и че тъкмо тя дава на 
Земята силата да напредва по-нататък в своето развитие. 
Всеки, който вниква в този дълбок смисъл... трябва да усети, че е свързан с физи-
ческото тяло на Земята не само чрез собственото си физическо тяло, а като ду-
ховно-душевно същество е свързан с духовно-душевното Същество на Земята, 
което е самият Христос; трябва да усети как Христос – като Дух на Земята – я 
пронизва открай докрай като Свое тяло. 
И усещайки това, ние вече знаем какво е озарявало автора на Йоановото Еванге-
лие в момента, когато се взираше в дълбоките тайни, свързани с Христос Исус. 
Тогава той вижда истинските сили, истинските импулси, бушуващи в Христос 
Исус, и как всички те трябва да се влеят в човечеството, ако то реши да ги прие-
ме. 
За да разберем всичко това, е необходимо още веднъж да си припомним как 
всъщност напредва развитието на човечеството. Както знаем, човекът се състои 
от физическо, етерно, астрално тяло и Аз. А как напредва неговото развитие? 

                                                                                  
Чрез това, че импулсиран от своя Аз, човек бавно и постепенно пречиства и енер-
гетизира трите си останали съставни части. Азът е призван да пречисти астрал-
ното тяло и да го издигне на по-висока степен. Когато цялото астрално тяло бъде 
пречистено и преобразено чрез собствената Азова сила, то ще се превърне в Дух-
Себе или Манас. Когато етерното, или жизненото тяло бъде пречистено и преоб-
разено от Азовата сила, то ще се превърне в Дух-Живот, или Буди. И когато нак-
рая, физическото тяло бъде напълно овладяно от Аза, то ще се превърне в Чо-
век-Дух, или Атма. Тогава човекът ще е постигнал първоначално поставената му 
цел. 
Обаче всичко това е въпрос на далечно бъдеще. Описаните процеси, при които 
четиричленният човек, изграден от физическо тяло, етерно тяло, астрално тяло и 
Аз, работи чрез своя Аз върху другите три съставни части, превръщайки ги в Дух-
Себе, Дух-Живот и Човек-Дух, изискват един Аз, който напълно съзнава своята 
мисия. Днес при повечето хора това не е така. Общо взето, днешният човек прави 
едва първи стъпки във формирането на своя Манас в своето астрално тяло. Оба-
че, макар и несъзнателно, с помощта на по-висши Същества, той все пак е напра-
вил нещо за своите по-низши съставни части в хода на досегашното Земно разви-
тие. В древни времена човекът все пак е успял несъзнателно (курсивът е 
мой. Бел. пр.) да облагороди своето астрално тяло, прониквайки го със Сетив-
ната душа. Несъзнателната активност на Аза в етерното тяло, което ще намерите 
подробно описано в моята книга “Теософия. Въведение в свръхсетивното позна-
ние на света и мисията на човека” (GA9), го превръща в Разбираща или Разсъ-
дъчна душа; а несъзнателната намеса на Аза във физическото тяло ще намерите 
също там под името Съзнаваща или Съзнателна душа. Следователно, Съзнава-
щата душа възниква към края на Атлантската епоха, когато етерното тяло, което 
по-рано е било все още извън физическото тяло, и особено извън главата на фи-
зическото тяло, започва постепенно да се прибира вътре във физическото тяло. 
Благодарение на този процес, човекът се научи да изговаря това, което той нари-
ча свой “Аз”. Така човекът преминава със своите съставни части в Следатлантс-
ката епоха или Арианска коренна раса... 
Пред нашата Следатлантска епоха е поставена задачата човекът съзнателно 
(курсивът е мой. Бел. пр.) да развие в себе си по-висшите съставни части на 
своето същество: Манас или Дух-Себе, Буди или Дух-Живот и Атма или Човек-
Дух, макар че последната степен ще бъде постигната едва в далечното бъдеще. 
Обаче още днес човекът трябва да натрупа в себе си силите, които са му необхо-
дими, за да породи в себе си по-висшите степени на своята свръхсетивна приро-
да... 
Защо днешният човек все още не е развил тези по-висши степени и с какво ще се 
различава бъдещият човек от него? Занапред, когато висшият човек ще бъде на-
пълно завършен, цялото астрално тяло ще бъде така пречистено, че ще се пре-
върне в Манас или Дух-Себе; етерното тяло ще бъде така пречистено, че ще се 
превърне в Буди или Дух-Живот; и накрая, физическото тяло ще бъде така преоб-
разено, че, продължавайки да съществува като такова, ще се превърне в Атма 
или Човек-Дух... Днес всичко това живее в човека като една плаха, далечна въз-
можност; обаче един ден тя ще тържествува над всичко. А силите за това велико 
преобразяване идват от вглеждането в Христовата личност, в Христовия Импулс. 
А какви са последиците от факта, че днешният човек все още не е постигнал мно-
го? Поради това, че астралното тяло все още не е достатъчно пречистено и не е 
превърнато в Дух-Себе, са възможни себелюбието и егоизмът; неовладяното от 
Аза етерно тяло подхранва лъжата и заблужденията; неовладяното от Аза физи-
ческо тяло прави възможна както болестта, така и смъртта. В завършения Дух-
Себе няма да има място за егоизъм; в завършения Човек-Дух, т.е. в напълно раз-
витото физическо тяло, няма да нахлуват болести и смърт, а само изцеление и 
здраве. Следователно, какво означава, че човекът приема в себе си Христовия 
Импулс? Той се научава да разбира каква сила има в Христос, приема в себе си 
силите, които му позволяват да тържествува дори над своето физическо тяло. 
Представете си, че даден човек би приел напълно Христовия Импулс, че Христо-
вият Импулс би преминал непосредствено в него... Какво би означавало това? Ако 
въпросният човек би бил сляп, той би прогледнал чрез непосредственото въз-
действие на Христовия Импулс, защото последната цел на развитието е победата 
над болестите и смъртта. Когато авторът на Йоановото Евангелие говори за из-
целението на сляпородения (виж Ев. Йоан 9: 1-41. Бел. пр.), опирайки се на дъл-
боките мистерийни тайни, той нагледно показва, че – проявена в своята пълна 
мощ – Христовата сила е една оздравителна сила. Но къде е тя, къде се намира 
тази сила? В тялото Христово, в Земята! Само че тази Земя трябва наистина да 
се проникне от същността на Христовия Дух или Логоса... 
Нека сега се опитаме да разберем – вниквайки в този факт – как ние ставаме едно 
цяло с идеята... че Христос е Духът на Земята, а Земята е Неговото тяло... Хрис-
тос одухотворява Земята... Всъщност Христос иска да каже: Най-дълбоката тайна 
на моята същност е “Аз-съм”; истинската и непреходна сила на “Аз-съм” или на 
Аза, която толкова могъщо прониква в другите тела, трябва да се влее в човека. 
Тя се съдържа в Духа на Земята. 
Нека добре да запомним това и да го разберем в неговата пълна сериозност: Бла-
годарение на факта, че Христос иска да направи от всеки човек истински прите-
жател на Аза, Той пробужда и Бога във всеки от нас (виж Ев. Йоан 10: 34. 
Бел. пр.), пробужда с неудържима и огнена сила господаря и царя във всеки чо-
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век» (GA103, 26.V.1908). 

“Ние непрекъснато сме заобиколени от духовни Същества и духовни събития. 
Целият материален свят е само външен израз на определени духовни факти... 
Това, което ние, хората, вършим тук във физическия свят не е нищо друго, освен 
видимата, външната форма на определени духовни процеси. Всичко, което ние 
вършим, веднага се отразява в Духовния свят” (GA110, 12.ІV.1909-ІІ). 

“Ако желаеш само формално да разбереш предмета в неговата дълбочина, 
са необходими методите на математиката. Но ако желаеш да го разбереш в ре-
алността, то е необходимо дълбоко да проникнеш в окултизма” (GA324а, стр. 
100). 

“Времето е еластично, то може да се разтяга напред и назад. Времето играе 
строго определена роля само в ариманичните неща, извършващи се в света; оно-
ва, което произлиза от добрите Богове, безусловно допуска преместване напред и 
назад във времето” (GA166, 1.ІІ.1916). 

“Целият физически свят е сгъстена душевна или астрална субстанция” (GA97, 
22.ІІ.1906). 

“Физическата наука може да търси във Всемира всичко онова, което тя търси 
на Земята. Но всъщност физическа организация във Всемира няма... Всемирът 
започва с етерната организация. Там, отвън, никъде физическа същност не съ-
ществува” (GA236, 4.VІ.1924). 

“Когато определена (свръхсетивна) форма, създадена под влияние на Духо-
вете на Формата, Елохимите, се развива до определено състояние, тя след това 
се разбива, разтрошава, раздробява. И ако вие сега вземете предвид разбитите 
форми, онова, което възниква чрез това, когато формата, отначало свръхсетивна, 
се разбива, то вие имате преход от свръхсетивното в сетивното пространство. А 
разбитата форма – това е материя. Материята, каквато тя се явява в природата, 
за окултиста не е нищо друго освен пръсната, разтрошена, разрушена форма… 
Материята е Дух, развил се до форма, а след това пръснал се, разрушил си, рух-
нал в себе си. Материята е купчина отломки, остатъци от Духа” (GA134, 
30.ХІІ.1911). 

“Цялата физическа материя възниква именно поради това, че се срещат про-
тивоположните сили на Духовете на Формата (правилно развитите и луциферич-
ните)... те се сблъскват едни с други. Възниква, наистина, вдлъбнатина, кухина и 
едновременно с това разрушение на формата в това място, но именно само на 
формата. Разрушената, разбитата форма – това е материята. Материя във физи-
чески смисъл има само там, където се разбиват формите. Така и планетите в 
пространството всъщност са разбити форми (т.е. “кухини” от духовна 
гледна точка. Бел. пр.)” (GA136, 8.ІІІ.1912). 

“Когато Духът (образувайки форма) се разтрошава в кухината, възниква ми-
нералната материя... Когато Духът се разбива, разтрошава в етерна субстанция, 
то възниква растителната материя” (GA134, 30.ХІІ.1911). 

“Физическата материя на тяло, ако бъде предоставена на самата себе си, във 
всеки момент иска да доведе това тяло до разпадане” (GA100, 17.ХІ.1907). 

«Много вероятно е, че повечето хора, на които бъде поставен въпросът: 
“Виждате ли светлината?”, биха отговорили: “Естествено, ние виждаме светлина-
та!”. 
Всъщност този отговор е погрешен, понеже физическото око фактически не вижда 
светлината. Абсолютно погрешно е твърдението, че виждаме светлината. Благо-
дарение на светлината ние виждаме различните предмети: твърди, течни или 
въздухообразни, виждаме техните цветове, обаче самата светлина е невидима. 
Да си представим, че цялата Вселена е огряна от светлина, но нейните източници 
са извън нашето зрително поле и се взираме в мировото пространство, което е 
изпълнено със светлина: Бихме ли видели светлината? В този случай изобщо не 
бихме видели никаква светлина. Ние бихме забелязали нещо едва когато се на-
тъкнем на някакъв предмет, разположен вътре в осветеното пространство. Ние 
виждаме не светлината, а благодарение на светлината виждаме различните 
твърди, течни и въздухообразни формации. Фактически физическото око никога 
не може да види физическата светлина. Този факт изпъква особено ясно пред ду-
ховния изследовател. Ето защо Науката за Духа учи: Светлината прави всичко 
видимо, обаче самата светлина е невидима! Нека да подчертаем тази важна ис-
тина: Светлината е невъзприемаема! Тя не може да бъде възприета чрез външ-
ните сетива. Ние можем да възприемаме твърдите, течни и въздухообразни пред-
мети, а като последен елемент – дори и топлината, или огъня, и точно в този 
момент ние преминаваме от външното възприемане към вътрешното възприема-
не. Обаче самата светлина ние не можем да възприемаме външно. Ако например 
вярваме, че когато гледаме Слънцето, виждаме и светлината, това е крайно пог-
решно. Всъщност ние виждаме едно тяло, погълнато от пламъци, една горяща 
субстанция, която разпръсква светлината. Ако размислим, ще се убедим: Ние 
виждаме не светлината, а само онова, което гори и я разпръсква около себе си. 
И така, според Науката за Духа ние се издигаме от земята към водата, от водата 
към въздуха, от въздуха към огъня и накрая стигаме до светлината, от външните 
възприятия към невидимите, етерно-духовните възприятия. Или казано с други 
думи: Огънят стои на границата между външните възприятия, отнасящи се до ма-
териалния свят, и етерно-духовните възприятия, които са от свръхсетивно естес-
тво» (GA110, 12.ІV.1909-І и ІІ). 

«Свръхсетивното изследване наистина може да установи състоянието, при 

                                                                                  
което цялата материя е напълно “разтворена” и различните материи стават 
еднакви, идентични; само че това, което се оказва там, вече не е материя, а не-
що, което лежи отвъд всички разновидности на материята, която ни обгръща в 
нашия Земен свят. 
И сега всяка отделна материя се представя пред погледа на ясновидеца като 
един вид екстракт от тази “универсална” или “първоначална материя” (макар, че 
за “материя” повече не може да се говори), независимо дали става дума за злато, 
сребро и т.н. В планетарната еволюция на Земята има един основен момент, от 
който нататък всяка материална субстанция възниква само под формата на сгъс-
тяване, на кондензиране. И на въпроса: “Какво представлява материята в нашия 
Земен свят?”, антропософската Наука за Духа отговаря: Всяка материя на Земята 
е кондензирана светлина. В материалния свят не съществува нищо, което да не е 
– под една или друга форма – сгъстена, кондензирана светлина... Светлината не 
може да бъде сведена до нищо друго в нашия материален свят. Каквато и мате-
рия да пипнете, навсякъде вие се докосвате до сгъстена, кондензирана светлина. 
По своята същност, материята е светлина... И така... в самата основа на матери-
алното съществувание, ние откриваме не друго, а светлината. И когато отправяме 
поглед към материалното човешко тяло – доколкото то е материално – то цялото 
е изтъкано не от друго, а от светлина. Доколкото човекът е материално същество, 
той е изтъкан от светлина» (GA120, 27.V.1910). 

“Всички физически теории ни се струват нищожни в сравнение с тази вътреш-
на природа на светлината и нейната дейност, която човек опознава след опреде-
лени упражнения за изключване на физическата зрителна сила на окото, приуч-
вайки се вместо физическото използване на окото да възприема вътрешната при-
рода на етерните светлинни сили” (GA145, 22.ІІІ.1913). 

“Ние виждаме днес света на светлината; преди милиони години той е бил 
свят на морала. Ние носим в нас света на морала, след милиони години той ще 
бъде свят на светлината” (GA202, 10.ХІІ.1920). 

“Засега в най-чистата си форма, това външно физическо тяло на Логоса се 
проявява във външната Слънчева светлина. Слънчевата светлина не е само ма-
териална светлина. За духовния поглед тя е само одеждата на Логоса, както и 
вашето физическо тяло е одеждата на вашата душа” (GA103, 20.V.1908). 

«Неподвижните звезди, понеже ги управляват Духовете на Мъдростта, Гос-
подствата, са физически невидими; те не разпространяват физическа светлина. 
Физическата светлина може да се разпространява само в този случай, ако в 
нейната основа се намира нещо, което е носител на светлината, когато светлина-
та като че ли е закована, прикрепена е към него... Изостаналите, луциферичните 
Духове на Мъдростта… ние трябва да считаме като носители на светлината в... 
“непритежаващата светлина духовна субстанция на неподвижните звезди”... а 
следователно и на нашето Слънце» (GA136, 14.ІV.1912). 
 Въпрос: “Облекло ли е също изкуствената светлина и за Духовете на Фор-
мата? Да, но на ариманизираните Духове на Формата (D41, стр. 20)”. 

“Това, което ние познаваме като електричество, е светлина, която вътре в ма-
терията убива самата себе си” (GA130, 1.Х.1911). 

“Електричеството е светлина в подматериално състояние. Това е светлина, 
пресована по колосален начин. На светлината трябва да припишем вътрешен жи-
вот, пребиваващ във всяка нейна точка. Топлината може да се разпространява в 
трите измерения на пространството; относно светлината ние можем да говорим и 
за четвърто: тя се разпространява по четири измерения. Четвърто измерение е 
вътрешният живот” (GA130, 1.Х.1911). 

“Собственото електричество, намиращо се в човека, вие можете да търсите 
не в някаква друга област, а в онази, от която едновременно произлизат морални-
те импулси. Който изживява всеобщността на електричеството, той едновременно 
изживява природно-моралното. Съвременните физици правят – не подозирайки 
за това – удивителен фокус-бокус. Те си представят атома като електричен и от 
всеобщото съзнание на времето забравят, че представяйки си атома електричен, 
те влагат в него морален импулс, правят го едновременно с това и морално съ-
щество. Но аз се изразявам невярно. Те правят атома или електрона не морално, 
а извънморално същество. В електричеството плават морални импулси, природни 
импулси, но те не са морални; това са инстинктите на злото, които трябва да се 
преодоляват с помощта на горния свят. 
Светлината е голяма противоположност на електричеството. Когато разглеждаме 
светлината като електричество, то в електричеството смесваме доброто и злото... 
Говорейки за електричество на атомите, човек ги прави носители на злото... 
Представяйки си материята атомична, т.е. състояща се от атоми, говорейки за 
атомите изобщо, ние ги правим носители на смърт. В този момент, когато тази 
част на материята свързваме с електричеството, представяме природата като 
зло. Понеже електрическият атом е един малък зъл демон”. За това, но в дру-
га форма, може да се прочете у такива хора като Агрипа 
Нетесхаймски (1487–1533), Тритхейм от Спонхайм (Йохан 
Хайденберг, 1462–1516), Теофраст, Парацелс (1493–1541), 
Георгиус Сабеликус Фаустус (1480–1540) (виж GA220, 28.І.1923). 

“Атомът трябва да съществува аналогично на предметите на външното възп-
риятие, но не може да бъде възприет. При неговото разбиране принципът на наб-
людаемост едновременно се и утвърждава, и отрицава” (D63, стр. 8). 

“Атомизмът е само последното следствие от духовното съзерцание в сетив-
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ното; човекът иска в атомите да вижда само материята, поради това те остават 
неразбрани” (D21, стр. 6). 

“Никой не трябва да казва, че ние (антропософите. Бел. пр.) отричаме 
съществуването на атомите като най-малки частици. Работата се състои в друго: 
Познанието на тоталните процеси да не се опитват да изграждат, изхождайки от 
процесите в атомите, а да постъпват по точно противоположния начин... 
Когато работата се отнася за опити, получавани в природата… ние не искаме да 
интегрираме диференциални уравнения, за да стигнем до разбирането на опита, 
а да диференцираме интеграла и диференцираното да приемем като непосредст-
вено следствие” (D114/115, стр. 68-69). 

“Физическият атом е кондензирано електричество”. На окултистите това 
е известно вече хиляди години. Атомът не е нищо друго освен 
замръзнало електричество. А електричеството е това, което е и 
човешката мисъл. “Човешката мисъл е същата същност, както и електричест-
вото; само че веднъж това се разглежда отвън, а втори път – отвътре. Който сега 
знае какво е електричество, той знае, че в него живее нещо, което в замръзнало 
състояние представлява атом”. Придобивайки това знание, може да се 
строи от атоми с помощта на силата на мисълта. Това ще има зна-
чение за цялата Шеста следатлантска културна епоха (виж GA93, 
16.ХІІ.1904). 

“Ако ние днес казваме, че всичко трябва да се обяснява, изхождайки от ато-
мите, то това е заблуждение. Ако всички хора започнат да мислят, че всичко 
трябва да се обяснява на основата на атомите, ако всеки човек се обзаведе с 
Лапласова глава, то тогава Земята действително ще стане такава, че ще се със-
тои от атоми. Това, че Земята се състои от атоми и от техните съставни части, не 
е изначална истина, но хората могат да породят това. Това е изключително важ-
но. Човекът не просто е предразположен да усвоява погрешни, лъжливи възгле-
ди, но лъжливите мисли сътворяват лъжлива реалност (курсивът е мой. 
Бел. пр.); когато лъжливите мисли стават всеобщи, то възниква и съответната 
реалност”. Откровенията, ставайки догми, лишавани от изживява-
нията на съдържащите се в тях мисли, стават най-абстрактни идеи 
за неопределеното вечно, за безкрайното и т.н. “Тогава изчезва мис-
ловното съдържание. И по този път също се върви в новото време. Той води към 
луциферичното” (виж GA213, 15.VІІ.1922). 

“Да се мисли атомично означава да се мисли болестно, а не просто невярно. 
Това е реален нездрав процес, който се разиграва в човешкия организъм, когато 
ние мислим атомично” (GA199, 6.VІІІ.1920). 

“Щом настъпи първата степен на ясновиждащо познание – най-първата, има-
гинативната степен – то атомите проявяват своята истинска природа... Според 
учението за материята пространството е празно, а вътре в него странстват атоми. 
Те са най-твърдото. Но всичко това се основава на заблуждение. Атомите – от 
гледна точка на имагинативното познание – са мехури, а там, където е празното 
пространство, там се намира реалността; а атомите са образувания на мехури. 
Атомите са мехури. И те сами по себе си представляват нещо спрямо своето обк-
ръжение. На вас са ви познати мехурите в газираната вода; където са мехурите, 
там няма вода. Такива са и атомите. В тях пространството е празно, в тях няма 
нищо. И в същото време на тях можете да се натъкнете! Но се натъквате на праз-
нота, на кухина и това натъкване на празнота поражда действие. Обаче възможно 
ли е нищото да породи действие?... Те са празни и в същото време не са празни. 
В тях, в тези мехури има нещо… а именно субстанцията на Ариман; той се корени 
тук в своите отделни части. Цялата атомна система е ариманична субстанция, 
Ариман. Оттук идва и издигането на стените при разбирането. Помислете до как-
ва метаморфоза на идеята идваме ние тук. Ние трябва на онова място в прост-
ранството, където учението за материята поставя материята, да поставим Ари-
ман. Навсякъде там е Ариман. 
Силата е другото понятие... Под сила (материалистичните учени. Бел. 
пр.) имат предвид онова, което се намира между две реалности. Когато казват: 
това е сила на привличане... в действителност няма нищо. Но вляво и вдясно от 
това място действително има нещо... Там, където се намират силовите линии, ко-
ито днес рисуват във физиката, там няма нищо. Но около тях какво е? Луцифе-
ричният елемент, Луцифер… Силата и материята изцяло се покриват с Луцифер 
и Ариман! Това не е ужасно, защото Ариман и Луцифер, подчертавам това, са 
ужасни само тогава, когато ги разглеждаме в тяхното отклонение в едната страна” 
(GA176, 7.VІІІ.1917). 

“Атомите са… чиста фантазия. Никъде навън ги няма. А защо човек все пак 
говори за атоми? Затова, защото цялата своя нервна система той си е построил 
от отделни клъбца, топчета (ганглии), на които прави проекция навън. Външният 
атомичен свят не е нищо друго освен външна проекция на мъртвата нервна сис-
тема... Поради това (материалистичната. Бел. пр.) наука винаги ще иска да 
бъде атомична, тъй като тя изхожда от нервната субстанция. 
На науката й се противопоставя всичко онова, което като мистика, религия и 
др.под. изхожда от кръвта. Това последното иска единство... В света не би съ-
ществувал спорът между науката и религията, ако в човешката природа не съ-
ществуваше спорът между субстанцията на нервите и субстанцията на кръвта. 
Помиряването може да бъде намерено чрез правилния начин на съединяване на 
себе си с Христовото Същество, пронизващо Земята от времето на Мистерията 

                                                                                  
на Голгота” (GA169, 13.VІ.1916). 

“Днес е рисковано да не приемаме закона за съхранение на енергията и ма-
терията. И въпреки това, ако ние действително се задълбочим във Всемира, тога-
ва онова, което ние наричаме материя и сила, енергия, се оказва преходно” 
(GA181, 30.VІІ.1918). 

“Ние имаме природен ред, но не съществува никакво съхранение на силите и 
материята. На определена степен се прекратява природният ред; и онова, което 
днес е идеален ред, то представлява продължение на природния ред”. Това, 
което днес вижда окото и чува ухото, няма да го има в състояние-
то на Венера. Там външни ще станат днешните идеали. “Ако би съ-
ществувало съхранението на силите и материята, то идеалният свят би бил само 
сън” (виж GA184, 7.ІХ.1918). 

“Природни сили – това са творящите Същества, а природни закони – техните 
мисли (GA93а, 30.Х.1905). 

«Днешното планетарно въплъщение наречено “Земя”, съдържа всичко онова, 
което се е развило в хода на предишните планетарни състояния Стар Сатурн, 
Старо Слънце и Стара Луна (виж схемата „Степени на развитие на чо-
века” в б.п.ч. 663. Бел. пр.). Не случайно Земният човек открива “мъдрост” в 
процесите, които се разиграват около нето. Тази мъдрост е спотаена там като ре-
зултат от едно продължително развитие. Вече знаем, че Земята е потомък на 
Старата Луна. А Старата Луна осъществи своето развитие заедно с това, което й 
принадлежеше, постигайки “космоса на Мъдростта”. Сега Земята е само началото 
на едно развитие, чрез което в тази Мъдрост ще бъде вложена една нова сила. Тя 
ще доведе човека дотам, да се чувства като самостоятелен участник в Духовния 
свят. Това се обяснява с обстоятелството, че в хода на Земния период неговият 
“Аз” е така формиран от Духовете на Формата, Елохимите, както на Стария Са-
турн физическото му тяло беше формирано от Духовете на Волята, Престолите, 
на Старото Слънце – етерното му тяло от Духовете на Мъдростта, Господствата, 
и на Старата Луна – астралното му тяло от Духовете на Движението, Силите. 
Едва чрез взаимодействието между Духовете на Волята, Духовете на Мъдростта 
и Духовете на Движението възниква това, което наричаме “мъдрост”. Земните 
същества и процеси постигат хармония с останалите същества от техния свят 
благодарение на тези три вида Духове. 
Чрез Духовете на Формата човек получи своя самостоятелен “Аз”. В бъдеще този 
“Аз” ще взаимодейства със Съществата на Земята, на Бъдещия Юпитер, на Бъ-
дещата Венера и на Бъдещия Вулкан чрез онази сила, която в хода на Земната 
епоха се включва към мъдростта. Това е силата на любовта. 
В Земния човек любовта има да направи своите първи стъпки. И тогава Космосът 
на Мъдростта ще прерасне в Космос на Любовта. От всичко, което Азът прави в 
себе си, ще блика Любов.  

{“Вътрешната мъдрост навлиза в човека едва с появата на Аза. Но тази вът-
решна мъдрост трябва да бъде развивана от самия човек... Когато Земята ще 
е в края на своето развитие, цялото съществувание ще бъде проникнато от 
Любов, както днес то е проникнато от Мъдрост. Обаче всичко това може да се 
осъществи само чрез човешките действия; само ако човек изпълни своята 
мисия. После Земята ще премине в следващото планетарно състояние, в Бъ-
дещия Юпитер. Обаче съществата, които ще “ходят” по Юпитер, както и чове-
ците по Земята, ще усещат уханието на Любовта, която те самите са вложили 
там още по време на Земното си съществувание, точно както днешният човек 
открива вече вложената Мъдрост във всички неща. Човеците ще развият Лю-
бовта от дълбините на своето същество, както и днес постепенно развиват 
Мъдростта. Тогава великата космична Любов ще пронизва всички неща, а се-
га, на Земята, тя едва започва своето развитие. 
Материализмът смята, че има само човешка мъдрост, но не и космична... 
Днес хората не се замислят, че това, което те “откриват” в хода на Земното 
развитие, божествено-духовните Същества са го извоювали и вложили в Зе-
мята още по времето на Старата Луна... Ето как човек всъщност винаги върви 
след мировата мъдрост. По принцип всичките му открития вече се съдържат в 
природата. А това, което той действително ще даде на Земята, е Любовта, 
израстваща от своите най-сетивни до своите най-одухотворени форми. Тази е 
мисията на Земното развитие. Земята е космос на Любовта. 
Но какво е необходимо, се питаме ние, за любовта? Какво означава, едно 
същество да обича друго същество? За тази цел е необходимо това същество 
да има пълно себесъзнание, да бъде напълно себесъзнателно. Нито едно 
същество не може да обича друго в истинския смисъл на думата, ако тази 
любов не е един свободен дар спрямо другото същество. Моята ръка не може 
да обича моя организъм. Само едно същество, което е самостоятелно, което 
е напълно отделено от другото същество, може да го обича. Ето защо чове-
кът трябваше да стане едно същество, надарено с “Аз”, едно Азово същество. 
И Азът трябваше да бъде вложен в троичното човешко тяло, за да може Зе-
мята да изпълни своята мисия на Любовта; да я изпълни чрез човека... 
Както другите сили, така накрая и Мъдростта се вля в нас от Боговете по вре-
ме на Лунното съществувание, а по време на Земното съществувание в него 
се влива Любовта; и носител на Любовта може да бъде единствено самостоя-
телният Аз, който се изгражда постепенно в хода на Земното развитие” 
(GA103, 20.V.1908)}. 
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Всеобхватния “образец на Любовта” имаме в лицето на висшето Слънчево 
Същество, за което говорихме при описанието на Христовото Събитие. Чрез 
Христос в самата сърцевина на човешкото същество беше вложен зародишът 
на Любовта. Оттук той трябва да нахлуе в цялата еволюция на световете. 
Както създадената вече мъдрост се проявява в сетивния външен свят на Зе-
мята, в днешните “природни царства”, така и в бъдеще самата Любов ще се 
проявява във всички процеси като една нова природна сила. Тази е тайната на 
всеки вид развитие в бъдещето: познанието, че всичко, което човек осъщест-
вява, изхождайки от истинското разбиране на еволюцията, е зародиш, който 
трябва да разцъфне и узрее като плод на Любовта. Колкото повече е силата 
на Любовта, толкова повече творческа мощ ще се проявява в бъдещето. В 
това, което ще произлезе от Любовта, ще са вложени онези могъщи сили, ко-
ито ще поведат Земята към нейното пълно одухотворяване. И колкото пове-
че духовно познание се влива в развитието на човечеството и Земята, толко-
ва по-жизнеспособни ще са зародишите на бъдещия свят. Духовното познание, 
чрез своята собствена същност, се превръща в Любов (курсивът е мой. Бел. 
пр.). 
Целият процес, който беше описан, започвайки от Гръко-Римската културна епоха 
и стигайки до днешната Пета следатлантска културна епоха, ясно показва как 
трябва да се извърши това велико превръщане и къде е поставено началото на 
бъдещата еволюция. Това, което беше подготвено като Мъдрост чрез Стария Са-
турн, Старото Слънце и Старата Луна, действа във физическото, етерното и аст-
ралното тяло на човека; то се явява като “Мъдрост на света”; в Аза, обаче, то се 
превръща във вътрешна същност. Започвайки от Земната епоха, “Мъдростта на 
външния свят” става вътрешна мъдрост в човека. И когато това е вече факт, вът-
решната мъдрост се превръща в зародиш на Любовта. Мъдростта е предусловие-
то на Любовта; Любовта идва като резултат от новородената в “Аза” Мъдрост» 
(GA13, Глава 6  „Настояще и бъдеще в развитието на света и човечеството”). 

«А какво представлява душевната същност на човека? Ако бихме обхванали 
дълбоката същност на душевния живот със средствата на духовнонаучното поз-
нание, щяхме да се убедим – както сторихме това по отношение на материалния 
свят и неговата светлинна природа – че в основата на всички душевни явления 
тук на Земята се намират всевъзможните степени и разновидности на една и съ-
ща сила, и ние трябва да я означим, стига действително да разбираме решител-
ния характер на това, което назоваваме, с думата “любов”. Всеки душевен трепет, 
независимо от неговите съдържание и форма, е разновидност на любовта... Лю-
бовта и светлината са двата елемента, двете сили, които пронизват цялата Земя, 
цялото планетарно съществувание на Земята; любовта – като вътрешна душевна 
сила на Земята, светлината – като външна материална сила на Земята... Третата 
сила... е един вид посредник между светлината и любовта, които в противен слу-
чай биха останали разделени в напредващия ход на мирозданието; да, този пос-
редник непрекъснато трябва да тласка единия елемент вътре в другия, непрекъс-
нато да вплита потоците на светлината в потоците на любовта. Тази сила... прос-
то вплита елемента на светлината там, в любовта; нейният интерес се свежда 
само до това, да предостави на светлината неограничени възможности за нараст-
ване, за разширение; с една дума, да пренесе светлината в елемента на любовта. 
Следователно, тя не може да бъде Земна сила, защото именно Земята е Космо-
сът на Любовта. Мисията на Земята е да проникне всички и всичко със силите на 
любовта... 
Обаче този “интерес” е характерен именно за луциферичните Същества... Техни-
ят интерес е... да пренесат светлината в потоците на любовта... Ето защо луци-
феричните Същества са в стихията си навсякъде, където нашата вътрешна, из-
тъкната от любов, същност, потърси светлината, независимо от нейната форма; а 
сгъстената светлина ни обгръща – като материален свят – винаги и навсякъде в 
периода между раждането и смъртта. Потърсим ли светлината, опитаме ли се да 
влезем по какъвто и да е начин във връзка с нея, идват луциферичните Същества 
и вплитат Луцифер в потоците на любовта. Поначало човешкото същество влезе 
за пръв път в реинкарнационната верига благодарение на Луцифер: Луцифер се 
намеси в елемента на любовта; така че във всичко, което е изтъкано от любов, 
присъстват и силите на Луцифер, а само те могат да ни предложат това, което 
превръща любовта не само в едно безгранично себеотдаване, а същевременно я 
насища и с мъдрост, така че тя става една любов, осияна от мъдрост. Защото в 
противен случай, без тази мъдрост, любовта би била една разбираема сама по 
себе си и стихийна сила, за която човекът не би могъл да носи отговорност. Но 
сега любовта израства като същинска сила на Аза, в която е вплетен и елементът 
на Луцифер, който иначе би останал вън, в материалния свят... 
Едва сега нашата вътрешна същност, толкова податлива към силите на любовта, 
може да бъде завладяна от всичко онова, което е скрито зад действията на Лу-
цифер, така че сега възниква такава любов, която е протъкана от Луцифер. Прие-
майки в себе си луциферичния елемент, човекът насища материалния живот на 
своето тяло с такива душевни сили, които са изтъкани от любов, само че в нея ве-
че диша Луцифер. А любовта, протъкана от луциферичния елемент, и импрегни-
рана в материалния свят, се превръща в опасна болестотворна причина, дейст-
ваща в посока отвътре навън... И кое е единственото средство, с което бихме пос-
тигнали отдалечаване на луциферичния елемент от нашата Земя? Любовта! – ето 
точния отговор. Защото ние действително ще улесним правилното разгръщане на 

                                                                                  
кармичните процеси, само ако пораждаме, само ако вливаме любов в нашата 
Земна планета... Пред нас застава една цяла област от душевния живот, в която 
ние трябва да внасяме нещо; ние трябва да внасяме, просто да вливаме там 
именно любовта, защото всеки импулс, породен от любовта, може да се превърне 
в помощ, в истинска помощ... 
Тук ние отново заставаме пред забележителната връзка, която съществува между 
необятния Космос и човека, за да стигнем до прозрението, че Космосът и човекът 
са едно цяло Същество. В краткото изречение: “Материята е сгъстена светлина, а 
душевният свят е един вид разредената субстанция на любовта”, е вложен клю-
чът за разрешаването на безброй тайни от развитието на Земята и човека. Той 
обаче е валиден само тук, сред Земните условия, но не и в другите области на 
Космоса... Всички Земни процеси и събития са едно равновесие между светлина-
та и любовта. Всяко нарушаване на това равновесие е начало на болест. Ако то 
се разиграва в полюса на любовта, ние можем да помогнем, ако сами разгърнем в 
себе си силата на любовта; ако то се разиграва в полюса на светлината, ние ще 
помогнем, ако по някакъв начин породим в Космоса онази светлина, която би мог-
ла да отстрани мрака вътре в нас... 
Навсякъде в света ние сме изправени пред непрекъснати отклонения от спомена-
тото равновесие и пред непрекъснати усилия за неговото възстановяване. Да, 
непрекъснатото нарушаване и непрекъснатото възстановяване на равновесието 
между светлината и любовта е в основата на нашата планетарна еволюция. И до-
като човек напредва от една инкарнация в друга, неговата Карма се превръща в 
бойното поле, където елементите на светлината и любовта воюват срещу всяко 
посегателство спрямо тяхната взаимна хармония. Защото в Кармата, която се 
промъква през всички инкарнации, винаги има сили, които се стремят да разрушат 
хармонията, докато обратно: светлината и любовта непрекъснато я възстановя-
ват. И всичко това ще продължи до онова далечно бъдеще, когато – след като чо-
векът ще е минал най-после през всичките си инкарнации – с помощта на Земята, 
човечеството ще постигне съвършено равновесие, съвършена хармония, и из-
пълнявайки мисията си на Земята, ще увлече Земната планета в нейното ново 
планетарно въплъщение: Бъдещият Юпитер. 
И така, в днешната лекция аз се опитах да изложа някои факти, без които кармич-
ните връзки и закони не могат да бъдат разбрани правилно. Аз не се поколебах и 
да разкрия някои дълбоки тайни, за които съвременната наука няма да е дозряла 
още дълго време: например, че материята всъщност е сгъстена светлина, а ду-
шевният живот на човека – един вид “разредена” субстанция на любовта. Това са 
древни окултни принципи, които остават валидни за всички идващи епохи и за-
напред ще се окажат плодотворни не само в областта на познанието, но и в сфе-
рата на практическата човешка дейност» (GA120, 27.V.1910). 

“За да преодолеем Луцифер и Ариман ние трябва да се изпълним със силите 
на мъдростта и любовта” (GA120, 28.V.1910). 

“Възприемайки природата, ние предполагаме, че в нея господстват просто 
неутрални закони на природата. А в действителност, не знаейки, не усещайки то-
ва, ние възприемаме духовни сили, онези ариманични сили, които поставят опре-
делени задачи в мировото битие, в цялото мирово развитие... Тези ариманични 
сили имат задачата: да не позволят на Земята да се развива по-нататък… в сми-
съла на божествено-духовните сили, с които ние, като човешки души, сме свърза-
ни изначално” (GA211, 11.ІV.1922). 

“Мефистофел... е представител на пречещите и разрушителните сили на Уни-
верса, които в човешкото царство се проявяват като зло” (D10, стр. 5). 

“Естествена тенденция води към постепенна загуба на силата на волята. За-
това волята трябва да бъде овладявана по-силно. Силната воля ще бъде създа-
дена благодарение на това, че хората ще усвоят преди всичко по-силното мисле-
не, необходимо за разбиране на истините на Науката за Духа. Който обхване ис-
тините на Науката за Духа, той ще влее повече сили в своята воля (курси-
вът е мой. Бел. пр.)” (GA166, 8.ІІ.1916). 

Луциферичните Същества действат в кръвта на човека, арима-
ничните – в нервната система. 

(GA130, 1.Х.1911): 
 

 
 

 “Химични сили, претърпяващи изменение вътре в Земното развитие – това е 
магнетизъм” (GA130, 1.Х.1911). 

“Човекът ще постави Земния магнетизъм да му служи, когато започне да 
действа на Земята чрез своята морална сила” (GA97, 13.ІІ.1906). 
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вото осъществяване обаче на практика е възможно в 
случай на значително усилване на контактите и съвмес-

                                                                                  
“На всички злини и бедствия, предизвикани от материалистичното 

светоусещане, ние можем да противопоставим само духовната мощ на 
Антропософията. Всичко, което можем да дадем на света, идва от нашите 
вътрешни антропософски убеждения. И всеки, който се осмели да направи от 
Антропософията съдържание на своя живот, се превръща в истински извор на 
духовни сили” (GA120, 28.V.1910). 

“Но в наши дни изобщо не е за учудване, колко повърхностни са опитите да 
влияем върху душата. И ако човек обхване епохата от антропософска гледна точ-
ка, лесно ще разбере защо толкова много медици, толкова много лекари стават 
материалисти и нямат никакво доверие в силите на душата. Това стана така, 
защото мнозинството от хората изобщо не се занимават с нещата, които 
притежават живи и плодотворни сили. Те впрочем липсват и на цялата 
съвременна литература. Ето защо този, който иска да работи за Антропософията, 
открива в нея неимоверно могъщи оздравителни сили, защото антропософското 
разбиране за човечеството и света изпълва душите и ги прави независими от 
физическия организъм” (GA120, 20.V.1910)}. 

 “Да се говори единствено за безсмъртие след смъртта (като се отрича и 
прераждането. Бел. пр.) означава да се откърми в подсъзнанието копнеж и за 
душевна смърт след физическата”. Логиката на живота показва, че пропо-
вядването единствено на посмъртното съществуване, което ласкае 
само рафинирания егоизъм, води до отхвърляне на свръхсетивния 
свят, води до материализъм. “Действителността е много по-сериозна. Ако човек 
интензивно в продължение на достатъчно време изработва този подсъзнателен 
копнеж за смъртта заедно с физическата смърт, той наистина умира заедно с физи-
ческата смърт. Тогава онова, което духовно-душевно е било в него, което е създавало 
неговия образ, губи своето съдържание; тогава то отново се съединява с Духовния 
свят и губи своята самостоятелност. Образът на самостоятелността се преобразува 
ариманично и ариманичните сили получават онова, което се стремят да получат: те 
получават Земния живот. Това означава, че по-голямата част от съвременния циви-
лизован свят се стреми да не продължава Земната цивилизация, да доведе хората до 
смърт и да предаде Земния живот не на хората, а на съвсем други Същества! Не 
съществуват никакви причини, по силата на които понастоящем да не трябва да се 
говори за тези неща” (виж GA198, 17.VІІ.1920). 
 “Онези, които се опират на документални свидетелства за Христос, могат да 
наричат себе си добри християни, обаче в действителност те са разрушители на 
Християнството... защото те отхвърлят Науката за Духа, благодарение на която от 
ясновиждането в нашето столетие Христос става истина за хората” (GA118, 6.ІІІ.1910). 
 “Луциферичните войнства заразяват преди всичко остарялата, изостаналата 
Теология... Превръщането на Христос в мит е изцяло луциферичен замисъл; превръ-
щането на Онзи, Който премина през Мистерията на Голгота, в обикновен човек... е 
изцяло ариманичен замисъл” (GA219, 3.ХІІ.1922). 
 “Представителите на християнското вероизповедание, пасторите, настоятелите, 
които правят компромис с новото естествознание, очевидно в действителност вът-
решно са най-зли врагове на Християнството” (GA199, 5.ІХ.1920). 
 “Най-закоравели врагове на разбирането на Импулса на Христос са свещениците 
от различните вероизповедания” (GA182, 29.ХІ.1917). 
 “Както на евангелисткото, така и на католическото вероизповедание е по-приятно 
когато разглеждат външния свят в неговите различни царства в материалистичен 
смисъл, отколкото когато разглеждат как духовното действа в света, как да се изживее 
духовното в материалните явления“ (GA201, 8.V.1920). 
 “Голяма част от вината за нещастията на нашето време носят онези хора, които 
от дълго време насам ръководят религиозните чувства на човечеството, защото от 
своите места, от своите катедри те говорят неща, които нямат ни най-малка връзка с 
живота, произнасят речи, които носят на човешките сърца, на човешките души изто-
щаващи безсмислици, способни да породят приятно изнуряване, което няма никаква 
връзка с живота. Поради това животът беше доведен до безбожие, стана бездуховен 
и накрая стигна до хаос” (GA186, 30.ХІ.1918). 
 В Санкт Петербург, или както той сега се нарича... се състоя рели-
гиозна дискусия с участие на болшевиките. Изказване направи и един 
поп. Той, разбира се, е свикнал да се обръща към своите овце, когато 
всичко още е било от Бога, но да си промени възгледите той, разбира 
се, не е могъл. “И ето той казва: светът е от Бога, всичко е от Бога; сега имаме 
съветско правителство; то също е от Бога... А какво друго е могъл да каже? ...че 
дяволът също е от Бога” (виж GA183, 24.VІІІ.1918). 
 «Католическата Теология... говори за “непорочното зачатие”... но тя не се опитва 
да намери онези духовни сили на душата, с които... това би могло да се разбере» 
(GA199, 5.ІХ.1920). 
 “Примитивното разбиране на Мистерията на Голгота водеше до фанатизъм, до 
разбиране, което имаше малко понятия, но много вилнееше” (GA199, 5.ІХ.1920). 
 “Теологът Харнак (1851–1930) написа: Само на Бог Отец принадлежи Евангелието 
на Исус, не на Христос, понеже Исус учи само за Бог Отец. Едва по-късно Християнс-
твото започна да разглежда Христос като божествено Същество. –Такава е съвре-
менната Теология: тя изключва Христос Исус от Християнството” (GA199, 9.VІІ.1920). 

тната дейност на йезуитите и западните ложи. Поради 
това още във втората половина на ХІХ в. Обществото 
на Исус малко по малко, постепенно е пренесло центъ-
ра на своята активност от Европа в Америка824, за да 
участва още по-активно в разпространяването оттам на 
този „свръхматериализъм”, или „ариманичен демонизъм”, 
който в настоящия труд е наречен „американизъм”825. 
„Този западен идеал, това демонизиране на човека могат да 
бъдат достигнати само в случай, когато духовният, психичният 
американизъм бъде подкрепен от друго мирогледно течение, 
много по-родствено на американизма, отколкото обикновено се 
мисли. Решаваща... тук е значителната склонност на америка-
низма към ариманична култура. Но той ще успее действително 
да се усили, ако го подкрепи друг мироглед... И това е йезуи-
тизмът. Йезуитизмът и американизмът са две много, много 
родствени неща”826. 

                                                 
824 Виж б.п.ч. 776. 
 
825 Тук и по-нататък под понятието „американизъм” се подразбира 
единствено едната, негативна страна на северноамериканската циви-
лизация с нейното дълбоко отрицателно влияние върху съвременното 
човечество. За нейната друга, положителна страна, за така наричаната 
„спиритуална Америка”, имаща важна позитивна мисия в Земното разви-
тие, виж Carl Stegmann. Das andere Amerika. Dornach 1991. 
Освен това, положителните аспекти на северноамериканската циви-
лизация са посочени в книгата: S. O. Prokofieff. Die geistigen Aufgaben 
Mittel- und Osteuropas. Dornach 1993, в Глава „Духовната мисия на 
Запада”. В този смисъл описаните в тази и предишната глава окултни 
общества на Запада, с цялата тяхна тайна дейност и демонични цели, 
не са в действителност нищо друго, освен ариманичен двойник на 
Северна Америка, който трябва да бъде опознат и преодолян от аме-
риканския народ, ако той иска действително да изпълни своята ис-
тинска мисия и духовно предназначение в нашата Пета следатлантска 
епоха – което е свързано не с Холивуд, Дисниленд и другите рожби 
на „американизма”, а с онази „духовна Америка”, най-добрите представители 
на която са били Емерсон, Торо, Джеферсън, Уитмън, Линкълн, 
Франклин и много други възвестители и борци за духовното значение 
на човешката личност, в много от своите идеи приближили се изклю-
чително близо да онези възвишени и благородни идеали на духовна 
свобода и морална автономия на човека, които по-късно са били 
формулирани от Рудолф Щайнер в неговата книга „Философия на 
свободата. Основни принципи на един морален светоглед” (GA4). 
 
826 GA183, 19.VІІІ.1918. Тези цели на „Посветените на американизма” 
Рудолф Щайнер е характеризирал така: „В Американския Запад се стремят 
към по-интимна, от обикновено, връзка с... грубата телесност, към по-силно потопява-
не в телесността” (GA183, 19.VІІІ.1918). Сега вече може повсеместно да се 
наблюдава тази основна, идваща от Запада тенденция, водеща към 
постепенно срастване на всички прояви на душевния живот на човека 
с неговата телесност: в рекламата, рок-музиката, спорта, в многоб-
ройните форми на култа на физическото тяло и низшата физиологич-
на чувственост, в пропагандата на насилие, в порнографията и т.н. Но 
всичко това е само първата, предварителната степен. Понеже намере-
нията на западните „братства” се простират много по-далеч. Чрез из-
куствено усилване в човека на животинско-сетивното начало те искат 
не само да привържат неговата душа към тялото, но и самото тяло да 
приковат към материалната Земя. „Някои кръгове на англо-американизма 
представят това за практическа мъдрост. Те специално развиват именно онези 
усещания, които... усилват привързаността на човека към [физическото] тяло, използ-
вайки при това силите, които не само се намират в тялото, но свързват тялото със 
Земята” (GA181, 9.VІІ.1918). Ако това им се удаде, то последствията от 
такава противоестествена връзка с физическата Земя, която от гледна 
точка на духовната еволюция е правомерна само за животинското 
царство, биха били неизразимо трагични за човечеството. В окултно 
отношение това би повлякло след себе си постепенното заличаване на 
всяка граница между живота във физическия свят и живота в Духов-
ния свят, в резултат на което „би бил постепенно осъществен следният идеал: 
в бъдещите периоди на Земното развитие хората биха започнали да живеят на 
Земята като някакъв вид призраци, да я населяват като призраци” (Пак там). Виж 
също С. О. Прокофьев. Кругооборот года как путь посвящения. Эзо-
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Колкото и парадоксални да изглеждат на пръв поглед 
подобни съобщения на Науката за Духа, съвместната 
работа на „американизма” и йезуитизма е изиграла зна-
чителна, а в много отношения даже решаваща роля в 
цяла редица исторически събития на Новото време 
включително и трагедията на Първата световна война и 
болшевишкия преврат в Русия. За тези неща е свиде-
телствал в 1918 година Рудолф Щайнер: „Тези две тече-
ния – американизмът и йезуитизмът – работят по определен 
начин един за друг… И у източниците на онези сили, които са 
предизвикали сегашната катастрофа, може да се открие удиви-
телната съвместна работа на американизма и йезуитизма”827. 
(В дадената връзка има особено значение фактът, че 
след приведените думи Рудолф Щайнер веднага пре-
минава към характеристиката на главните ръководите-
ли на болшевизма). 
Именно тази, продължаваща вече почти две столетия, 

съвместна дейност на „американизма” и йезуитизма в 
много близко бъдеще ще породи нов социално-окултен 
експеримент – неговите отделни черти вече ясно из-
пъкват днес – основен обект на който, поне на първо 
време, ще стане Изтокът на Европа. И ако в резултат на 
този нов експеримент изкуственото разделяне на из-
точнославянските народи на две „раси” бъде достигнато, 
даже, например, в начален стадий, то тогава в тяхната 
среда никога няма да може да започне Шестата култур-
на епоха, а ръководещият ги Архангел ще бъде прину-
ден да се откаже от своята мисия и ще бъде отзован от 
ръководените от него народи828. Последното ще бъде 
най-голяма трагедия не само за самите източнославянс-
ки народи, но и за цяла Европа, а в крайна сметка и за 
цялото човечество. Понеже бъдещето на Европа е в 
„руския народен дух, в духа на Изтока [на Европа]”829. 

 
От време на време в хода на развитие на човечеството 

се появяват личности, които или по силата на въплъща-
ването в тях на особено значими индивидуалности, или 
в резултат на изключителни исторически обстоятелства 
проявяват със своя Земен живот някакъв имагинативен 
първообраз, способен да послужи като ключ за разби-
ране на цели исторически епохи и действащите в тех-
ните подоснови духовни импулси. Една от тези съдби-
имагинации е бил животът на Каспар Хаузер. И в опре-
делен смисъл съдбата, която вече в наше време се под-
готвя за източнославянските народи от посочената по-
сока, все повече и повече започва да напомня трагична-
та участ на Каспар Хаузер (също станал невинна жерт-
ва на обединилите се в непримиримата борба с Духа 
западни ложи и йезуити), но в този случай пренесена на 
плана на световната история. 
Потопявайки се в съкровените подоснови на необик-

новената съдба на този „син на Европа”, може да се по-
чувства, че в нея пред човечеството е била поставена 

                                                                                  
терическое рассмотрение основных християнских праздников. „Ной”, 
Ереван 1995. Ч. ІV, Гл. 3; ч. ХІІ, Гл. 2. 
 
827 GA181, 30.VІІ.1918. 
 
828 Виж GA158, 5.VІ.1913 и б.п.ч. 823. 
 
829 GA192, 29.VІ.1919. 

мощна предпазваща и призоваваща към будност и ду-
ховна отговорност имагинация, способна, подобно на 
пламващ в нощта факел, да посочи истинския път на 
развитие и криещите се по него опасности. 
В наше време тази най-значителна съдба-имагинация 

на ХІХ в. все по-силно заплашва да се осъществи (ма-
кар в друга форма и в други мащаби) именно на Изток в 
Европа. Понеже в самия душевен настрой на Каспар 
Хаузер, в неговата светла, радостна детска наивност, 
съединена с висок морал и духовна мъдрост, може да се 
различат най-характерните особености на основната 
душевна конфигурация именно на източния славянин. 
Обаче още по-ясно и различимо тази връзка изпъква 

при разглеждане на самата историческа съдба на източ-
нославянските народи в ХХ столетие. 
Подобно на Каспар Хаузер, те в продължение на се-

демдесет и две години са се намирали в духовно зато-
чение, в тъмницата на болшевишката идеология, отря-
зани от останалия свят и от всякаква възможност за 
самостоятелно духовно развитие. А сега те също са 
подложени на нов експеримент: подобно на Каспар 
Хаузер, те днес внезапно са „изхвърлени”, бидейки 
напълно неподготвени, от своята пълна изолация във 
външния свят, в самия водовъртеж на съвременната 
материалистична цивилизация на Запада. В резултат 
опасността от разрив на единната душевна същност на 
народа става много голяма. Една негова част може да се 
окаже в пълна икономическа зависимост от Запада и 
неговата антикултура, а друга – в също толкова пълна 
духовна зависимост от традиционните и повече не съ-
ответстващи на Духа на Времето религиозни и други 
течения. 
За страшния, жесток и безчовечен експеримент, из-

вършен върху Каспар Хаузер, Рудолф Щайнер е разка-
зал на Л. Полцер-Ходиц следното: «Тези кръгове [съвмес-
тно работещите западни ложи и йезуитите] не искат да бъде 
разкрито онова, което те са инсценирали като експеримент, 
като добре обмислен опит да се отдели индивидуалността [на 
Каспар Хаузер] от нейните задачи, задържайки я в някакво 
междинно царство. „Азът” на това същество не трябвало да 
прониже неговото тяло, а да остава отвън, в някакво промежду-
тъчно състояние: не съвсем духовно същество и не съвсем 
Земен човек. Изтръгната от областта на своите задачи, неговата 
индивидуалност трябвало да остава сякаш в духовно заточение. 
Това означава да сформира тяло, но да не бъде в състояние 
действено да го обхване със своя „аз”»830. А по подобен 
начин и продължилият повече от седем десетилетия 
експеримент над източноевропейските народи е имал за 
цел „да ги отдели” от бъдещата историческа „задача”, така 
че свързаните с тях Същества от Йерархията на Архан-
гелите (Народните Духове) в бъдеще да не могат на-
пълно „да пронижат техните тела”, което е главно условие 
за началото на Шестата културна епоха. 
А към същото, наистина с използване на други средс-

тва, ще бъде насочен и „вторият експеримент”. Неговата 
цел се състои в това, тези народи, по външен начин – 
като явление на физическия план – да продължават и 
по-нататък да съществуват на Земята (за нуждите и 

                                                 
830 Цитат от P. Tradowsky. Kaspar Hauser. Dornach 1980. 
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целите на двете посочени окултни направления), но да 
бъдат лишени от висшето ръководство от страна на 
свръхсетивния свят, а това би повлякло след себе си 
тяхното пълно духовно безплодие и бърз упадък. Не е 
изключен даже такъв начин на провеждане на втория 
експеримент, че в случай на неуспех да може във всеки 
момент да се осъществи връщане към първия, макар, 
най-вероятно, вече в друга форма831. 
В самата руска история също има подобна съдба-

имагинация. Това е трагичната участ на убития в 1591 
г. осемгодишен царски син Димитрий. Наистина, в края 
на ХVІ столетие западните ложи и йезуитите още не са 
работили заедно на физическия план на Земната исто-
рия, но все пак нишките, водещи от Лондон и Рим, мо-
же би, за пръв път, макар още само по пророческо-
символичен начин, са се пресекли на Изток в Европа. 
През август 1604 г., обкръжен от многобройни съвет-

ници йезуити, получили висшата благословия на папа 
Климент VІІІ, Лъжедимитрий832 е започнал своя поход 
против Москва, а през юни 1605 г. той вече е завзел 
столицата, за да обърне в римокатолическа вяра – спо-
ред указанията на следващия папа, Павел V – целия 
руски народ. Почти в същото това време, когато войс-

                                                 
831 Както изглежда, към възможността за такъв изход сочат следните 
думи на Рудолф Щайнер: „Онези, които така мислят, не подозират, че ако те 
продължат и по-нататък да действат „държавно-политически” само в стария смисъл, 
то не в много далечно време от загиващия болшевизъм ще възникне друго ужасно 
образувание, което ще им бъде много по-близко, отколкото руският болшевизъм” 
(GA24, статията „Политиката на държавата и политиката на човечеството”). 
 
832 За Яков І виж в б.п.ч. 500. 
 От гледна точка на историческата симптоматика особен интерес 
представлява следната последователност на събитията: 
1589 г. – Борис Годунов учредява в Москва независима патри-

аршия, в резултат на което отношенията между Москва и 
Ватикана окончателно се развалят. Ватиканът губи вся-
каква надежда да постигне своите цели на Изток в Европа 
по агитационно-дипломатичен път; 

1591 г. – Убийство в Углич на царския син Димитрий; 
1598 г. – Борис Годунов е помазан за царуване. Възникват пър-

вите слухове за Лъжедимитрий; 
1600 г. – Засилване на слуховете за Лъжедимитрий; 
1603 г. – Яков І, за пръв път в английската история, става еднов-

ременно крал на Англия, Шотландия и Ирландия; 
1604 г. – Още на следващата година след своето възцаряване 

Яков І изпраща при Борис Годунов своя посланик сър 
Томас Смит с пищни подаръци и лично писмо (виж б.п.ч. 
834); 

1604 г. 
(лято-
то) 

– Лъжедимитрий при активната поддръжка на членовете 
на Обществото на Исус събира в Полша армия и още през 
есента, съпровождан от йезуитите, нахлува в пределите 
на Московската държава; 

1605 г. – Група заговорници-католици, зад които е лесно да се 
познае ръката на йезуитите, подготвя покушение на Яков 
І и неговото правителство (известно е, например, че за 
плановете на заговорниците е бил добре информиран 
провинциалистът на ордена в Англия Хенри Харнет), 
получило в историята названието „барутен заговор”. 
Само измяната на един от участниците е спасила Яков І и 
неговия парламент от неминуема гибел; 

1605 г. 
(13 ап-
рил) 

– Внезапно умира Борис Годунов. Томас Смит в това 
време се е намирал на обратния път за Англия през Ар-
хангелск. Той превозва за Яков І пищни подаръци и 
писмо от руския цар; 

1605 г. 
(20 
юни) 

– Лъжедимитрий тържествено влиза в Москва и веднага 
изпраща свой куриер със заповед да настигне Смит и да 
вземе от него писмото на Годунов до английския крал, 
уверявайки, че самият той скоро ще изпрати посолство в 
Англия. 

 

ката на Самозванеца вече е преминала границата и е 
навлязла на руска земя, крал Яков І, само година по-
рано възкачил се на английския трон, е изпратил свой 
доверен посланик при Борис Годунов – въпреки всички 
подозрения за съпричастност на последния в убийство-
то на царския син Димитрий – за да основе нови ико-
номически и политически връзки с Русия именно чрез 
този духовен предшественик на Петър І. Понеже изкус-
твеното разделяне на дотогава единното народно цяло 
на „интелектуалци” и „необразовани”, което само сто-
летие по-късно е осъществил Петър, без съмнение, би 
било започнато още от Годунов (и особено от неговия 
син Фьодор), ако той беше царувал по-дълго (внезапна-
та и, както изглежда, насилствена смърт го е настигнала 
на 13 април 1605 г.). 
А що се отнася до убийството на царския син Димит-

рий, съществено е не това, в каква степен в него са 
участвали едни или други политически или окултни 
групировки, а това, че то е било в интерес както на Рим, 
така и на Лондон. 
От симптоматична гледна точка има всички основа-

ния да се счита, че ако в онова време на руския престол 
беше встъпил истинският Димитрий, притежаващ доне-
сени от кармичното минало висши спиритуални импул-
си, то в резултат на неговото управление развитието на 
руския народ би получило съвсем друга посока. Само 
това управление би успяло да изключи, от една страна, 
появата в руската история на Петър І с всичките катас-
трофални последствия на неговата дейност, а от друга – 
все по-фанатичната и едностранна народна религиоз-
ност, проявяваща се, в частност, у старообредците и в 
много други сектантски течения. 
Да се обърнем още един път към тази удивителна ис-

торическа имагинация, където в противостоенето на 
Борис Годунов и Лъжедимитрий за пръв път в руската 
история се представя много по-дълбокото, окултно 
противопоставяне на двата световни импулса, желаещи 
да разделят човечеството на две несъвместими групи: 
на онези, които в бъдеще ще имат склонност към ари-
маничното, и тези, които ще носят в себе си склонност 
към луциферичното. И ето какво ще ни се разкрие. 
От съобщенията на Науката за Духа е известно, че в 

1604 г., когато в Рим е било прието окончателното ре-
шение да използват Лъжедимитрий за обръщане на 
Изтока на Европа в католицизъм, а Яков І е стигнал до 
мисълта да завърже с Русия нови икономически отно-
шения, на плана на скритата от външен взор окултна 
история на човечеството се е състоял един от най-
важните духовни консилиуми на следхристиянското 
развитие, свикан от самия Християн Розенкройц. Този 
висш консилиум на всички ръководещи християнски 
Посветени от онова време е имал за цел на всяка цена 
да се предотврати разчленяването на човечеството на 
двете посочени групи: на крайни материалисти, живее-
щи единствено с интересите на външната материалис-
тична цивилизация, и също толкова едностранните 
спиритуалисти, като Франциск Асизки, странящи от 
външния свят и неговите грижи и живеещи единствено 
само заради вътрешното развитие. 
За да се избегне такова разделяне, Християн Розенк-

ройц е изпратил в 1604 г. в духовната сфера на Марс, 
откъдето главно са произтичали силите, спомагащи за 
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това разделяне, своя „най-близък ученик и приятел”833 Гау-
тама Буда. Последният, постигнал в VІ в. пр.Хр. прос-

                                                 
833 Виж GA 130, 18.ХІІ.1912. 
 {Бел. пр.: «С раждането си ние внасяме в битието сили, изживени от нас в 
периода между смъртта и новото раждане в различни области на звездното небе... 
Между смъртта и раждането ние пребиваваме на другите планети. Тези космични 
тела също преминават през съответно развитие, а тяхната еволюция – през периоди 
на упадък и възраждане. И всеки път, когато след смъртта ние пребиваваме на някоя 
от планетните сфери – Марс, Венера или Меркурий – ние срещаме там различни 
условия, а следователно преминаваме през различни изживявания, възприемаме 
други импулси, които след това с раждането си внасяме в битието. Ние всеки път 
донасяме със себе си в душата различни вътрешни сили поради това, че другите 
планети също осъществяват своята еволюция” (GA141, 22.ХІІ.1912). 

“Духовното население на Марс се състои от Същества, които са познавачи на кос-
мичния Говор... Там има и други същества, които например притежават войнствена 
природа. Обаче що се отнася до човека, то най-важни в сферата на Марс за него са 
онези Същества, цялата природа на които е космичното Слово. Те са пазители на 
космичния Говор” (GA231, 16.ХІ.1923). 

“Както в духовния живот на Земята се осъществяваше низходящо развитие до 
Мистерията на Голгота, а започвайки от нея – възходящо развитие, подем... така и на 
планетата Марс, на която ние пребиваваме известно време между смъртта и новото 
раждане, се осъществяваше възходящо и низходящо развитие...  
До ХV, ХVІ столетие сл.Хр. онова, което на Марс отначало му беше дадено от спири-
туалните светове, се намираше в низходящо развитие. Но то обезателно трябваше да 
стане възходящо, защото това низходящо развитие със своите следствия действаше 
отгоре. Като хора ние, когато с раждането си встъпваме в Земното битие, сред раз-
личните сили и импулси от звездните светове донасяме със себе си и сили и импулси 
от Марс. Чрез една индивидуалност можем ясно да видим как се е изменило онова, 
което хората донасят от Марс на Земята. 
На всички окултисти е известно, че душата, която се появи като Николай Коперник 
(1473–1543) и, така да се каже, породи утринната зора на новото време, беше въплъ-
тена по-рано като кардинал Николай Кузански (1401–1464). Но колко различни бяха 
тези две личности, които скриваха в себе си една и съща душа! При своето ново 
появяване Николай Кузански, който в ХV столетие изцяло се беше отдал на спириту-
алните светове, породи онзи мощен преврат, който можа да стане само благодарение 
на това, че от съзерцанията на мировото пространство и от планетната система той 
изхвърли всичко спиритуално, а вниманието насочи единствено върху външните 
движения и външните отношения на небесните тела. Защо стана възможно една и 
съща душа, която в предишното си въплъщение беше изцяло предана на спиритуал-
ните светове, в следващото въплъщение да си представя небесните отношения 
толкова абстрактно, математически, чисто пространствено-геометрически? Това беше 
възможно, защото, преминавайки в живота между смъртта и новото раждане през 
сферата на Марс, хората попадаха под въздействието на неговото упадъчно състоя-
ние. 
В онези души, които преминаха през Марсовото битие до ХV, ХVІ столетие, живееше 
само онова, което се намираше във физически-сетивното; от Марс те не донасяха 
сили, които да инспирират душите в техния Земен живот за издигането им нагоре, във 
висините на Духовните светове. Ако на Марс всичко би продължило така и по-нататък, 
ако Марс би останал в своето низходящо развитие, то душите биха донасяли от тази 
космична сфера само онова, което те бяха способни да правят тук на Земята само за 
чисто материалното възприемане на света. 
Благодарение на това, което беше резултат от низходящо развитие на Марс, възникна 
съвременното естествознание; резултатите от низходящото Марсово развитие се 
изливаха в душите така, че водеха от триумф към триумф в областта на материално-
то познание на света и в по-нататъшното развитие на човечеството това би продъл-
жило да действа само в духа на всичко онова, което може да стане материалистично 
естествознание, основа на индустрията и търговията, на външното изграждане на 
Земната култура... Човечеството трябваше да се научи добре да мисли естественона-
учно, естественонаучно да разглежда света, да си създава идеи и понятия за света 
изцяло по образеца на съвременните естественонаучни мисли, но то трябваше 
едновременно с това да запази в душата възможността за духовно задълбочаване, за 
духовно изработване на идеи, за да поеме пътя от естественонаучните възгледи за 
света към спиритуалните висини. Тази възможност трябваше да бъде създадена” 
(GA141, 22.ХІІ.1912). 

“Съществува цяла редица от Бодисатви. Като велики Учители на човечеството 
задачата им се свежда до следното: през всяка от историческите епохи – с помощта 
на Мистериите – те непрекъснато вливат у нас всичко онова, което съответства на 
нашата зрялост за дадената епоха. Или с други думи: в хода на еволюцията тези 
Бодисатви непрекъснато се сменят; един Бодисатва винаги упражнява някакво 
влияние върху този, който идва след него... Духовното ръководство на човечеството 
се осъществява с помощта на Учители, които са свързани с редицата от Бодисатви. В 
лицето на тези Бодисатви ние се изправяме пред великите Учители на човечеството и 
не бива да ги смесваме с източниците на техните учения. В случая ние трябва да си 
представим, така да се каже, един колегиум от Бодисатви и в центъра на този колеги-
ум ще имаме живия източник за ученията на Бодисатвите. Този жив източник е не 

ветление под дървото боди, е живял оттогава във висше 
духовно тяло (нирманакайя) само в най-близките до 
Земята свръхсетивни светове. Това посланичество на 
„повелителя на добросърдечието и мира” от духовното обк-
ръжение на Земята в духовното обкръжение на Марс е 
станало централно събитие на Розенкройцерските Мис-
терии на Новото време, в резултат на което потокът на 
миротворчески сили, произлизащи от индивидуалност-
та на Буда в Земното развитие, временно е секнал, кое-
то е имало за свое последствие мощен пробив на Земята 

                                                                                  
друг, а този, когото в обикновения език наричаме Христос. Така че всички Бодисатви 
получават именно от Христос онова, което те дават на човечеството в хода на негова-
та еволюция. Обаче един Бодисатва следва да се посвети на учението само докато 
той е Бодисатва, защото... след като се издигне до степента Буда, съответният 
Бодисатва не слиза повече на Земята, за да се инкарнира във физическо тяло... 
След своята последна инкарнация Гаутама Буда, синът на цар Судодана, имаше 
единствено такива въплъщения, в които слизаше само до етерно тяло... Той се 
превърна в една реална сила, която действаше в нашия физически свят с оглед на 
процесите в Духовния свят. Съвършено различно е да действаш с помощта на някак-
во учение от това да действаш чрез живата сила, чрез силата на растежа. До момен-
та, когато един Бодисатва става Буда, той е Учител; оттогава насетне той е една 
организираща, жива, животворна сила” (GA123, 5.ІХ.1910). 

“Това духовно Същество, каквото то беше, след като стана Буда... индивидуал-
ността Гаутама Буда... напусна сферата на непосредствената си дейност на Земята и 
пренесе сферата на своята дейност на Марс. Така че в началото на ХVІІ столетие на 
Марс стана нещо подобно на това, което в началото на възходящото развитие на 
Земята се извърши в Мистерията на Голгота. Под влиянието на Християн Розенкройц 
стана онова, което може да се нарече Пришествие на Буда на Марс и с което на Марс 
беше положено началото на възходяща култура. 
Оттогава на Марс започна възходящо развитие, както Мистерията на Голгота постави 
началото на възходяща култура на Земята. Така Буда стана за Марс също такъв 
Изкупител, Спасител, какъвто Христос Исус стана на Земята. Подготовка на Буда за 
това Събитие беше онова, на което той учеше като Буда – учението за Нирвана, 
неудовлетвореността от Земята, освобождението от Земните инкарнации (виж за 
тези елементи от учението на Буда например в GA114, 16 и 
17.ІХ.1909. Бел. пр.). Онова, на което той учеше, беше подготвено извън граници-
те на Земята, но за Земни цели... 
Мисията на Гаутама Буда на Марс се състоеше в това, той да бъде “разпнат” на 
арената на тази планета, където се намират в голямата си част войнствени сили, 
макар те там да имат изцяло душевно-духовна природа... Фактът, че едно същество, 
което е напълно проникнато от енергиите на мир и любов, беше прехвърлено в една 
област на борба и дисхармония, може в известен смисъл да се счита като разпятие. 
Оттогава Гаутама Буда може да въздейства върху човешките души между смъртта и 
новото раждане на Марс... Буда беше изпратен в космичните светове, съгласно 
решението между него и Християн Розенкройц, който действа сега на Земята без 
Буда. Ако Гаутама Буда беше продължил да действа и по-нататък в сферата на 
Земята, той можеше да постигне само това, да насочи към духовен живот будистките 
или францисканските монаси, а другите човешки души биха се отдали на материал-
ната култура. Но благодарение на това, че се извърши един вид “Мистерия на Голго-
та” и на Марс, душите на хората извън пределите на Земята – в сферата, където те не 
се намират в Земна инкарнация – изживяват това, от което се нуждаят за по-
нататъшния си живот на Земята, това, което в християнската епоха може да бъде 
възприето само между смъртта и новото раждане... 
Ние не трябва да възприемаме това дело само като думи и идеи, а трябва да го 
почувстваме с цялата си душа и с цялото си сърце в цялата му дълбочина и ширина. 
Трябва да почувстваме, какво означава да знаем: “заедно със силите, които ние 
внасяме в сегашния цикъл на развитие на човечеството, когато чрез раждането 
влизаме в Земна инкарнация, се съдържат също и силите на Буда”. Тези сили бяха 
пренесени там, където ние преминаваме живота си между смъртта и новото раждане, 
за да навлизаме правилно в Земния живот. В границите на Земния живот, в живота 
между раждането и смъртта, нашата задача се състои в това, да придобием правилно 
отношение към Импулса на Христос, към Мистерията на Голгота. Ние можем да 
постигнем това само ако правилно си взаимодействат всички импулси. Христос слезе 
от другите светове и се съедини с еволюцията на Земята. Тук Той трябва да даде на 
хората най-важното, което като импулс може да се съедини с човешката душа. Но 
това може да стане само в случай, когато силите, свързани с развитието на 
човечеството, навлязат в това развитие в подходящото за всички тях място. Великият 
Учител за Нирвана, призоваващ хората да освободят своите души от влечението към 
превъплъщение, не трябваше да действа там, където човекът трябва да влиза в ново 
въплъщение. Според великия план, сътворяван от Боговете, но в който трябва да 
участват хората, понеже те служат на Боговете, този велик Учител по-нататък 
трябваше да действа в живота, намиращ се винаги от другата страна на раждането и 
смъртта» (GA141, 22.ХІІ.1912)}. 
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на най-необуздани сили на Марс, изразил се, по всяка 
вероятност, и в опита на Лъжедимитрий в същата тази 
1604 г. с военна сила да подчини Изтока на Европа на 
политическата и духовната власт на Рим. 
Едновременно с това, вече от страна на Запада в ли-

цето на Яков І, за пръв път е започнал да се проявява не 
само външно-политически, но и окултно-икономически 
интерес към бъдещето на Изтока на Европа. И не на 
последно място той е бил свързан с факта, че на руския 
трон в лицето на Борис Годунов за пръв път се е оказал 
човек с напълно нов тип мислене, което е отваряло пътя 
за съвършено нови отношения с Русия834. Наистина, 
внезапната смърт на Годунов е прекъснала свързаните с 
него намерения на Яков І и неговото най-близко обк-
ръжение, но затова пък едно столетие по-късно те са 
били в кратък срок и с небивала в цялата световна ис-
тория сила и последователност осъществени с помощта 
на друг човешки инструмент – Петър І. 
И така, налице е удивително съотношение на образа и 

противообраза в руската история: в 1591 г. в Углич 
изпратени тайни убийци лишават от живот истинския 
царски син Димитрий, призван да стане носител на 
главния спиритуален импулс на Изток в Европа, а след 
13 години, в 1604 г., започва мощно духовно и военно 
противостоене на Борис Годунов и Лъжедимитрий, 
което е началото на голямото противостоене на двата 
описани по-горе типа хора. И сякаш в дълбините, на 
плана на окултната история, в онова същото време 
Християн Розенкройц изпраща Буда на Марс, за да 
предотврати разделянето на човечеството на две части, 
т.е. същия онзи дуализъм, който точно тогава е започ-
нал да набира сила в резултат на все по-нарастващата 
активност на западните ложи и членовете на Общество-
то на Исус. С други думи, появява се импулс, търсещ 
висшия духовен синтез на противоположностите. На 
плана на външната история негов представител е царс-
кият син Димитрий, а на плана на вътрешната – Хрис-
тиян Розенкройц. От друга страна е все по-усилващият 
се принцип на „черно-бялото”, внасян в Земното развитие 
от западните ложи и йезуитите, които на външния план 
на историята се борят помежду си, а на вътрешния – 
еднакво са заинтересовани от отстраняването на духов-
ния импулс на истинския Димитрий, т.е. на всяка проя-
ва в човечеството на теченията на езотеричното Хрис-
тиянство. 
Но противостоенето на образа и противообраза не се 

е ограничавало в онова време само със събитията в 
Русия. Съвсем скоро то обхваща цяла Европа, правейки 
я арена на кръвопролитна и безсмислена война, главна 
жертва на която са станали духовните импулси на 
Средна Европа, имащи за цел да спомагат за осъщест-
вяването на Земята решенията на консилиума на Хрис-
тиян Розенкройц. 
В 1603–1604 г. съвсем младият и никому неизвестен 

вюртембергски пастор Валентин Андреа написва съчи-

                                                 
834 Достатъчно е само да се запознаем с историческите свидетелства, 
разказващи за онази невероятна помпозност и висши почести, с които 
в руския двор, по заповед на Борис Годунов, е бил посрещнат Томас 
Смит, посланик и пълномощник на Яков І, за да се почувства, докол-
ко самият руски цар е бил заинтересован от установяване на нови 
отношения с Англия. А оттам Борис е искал да получи и възпитател 
за своя син Фьодор, наследник на руския престол (виж б.п.ч. 429). 

нение с название „Химичната сватба на Християн Ро-
зенкройц” (публикувано в 1616 г.), а после още два 
трактата (те са били отпечатани съответно в 1614 и в 
1615 г.), които бързо са привлекли към себе си голямо 
внимание. Първият от тях, излязъл на свят със заглавие 
„Fama Fraternitatis”, е обръщение, призив на Ордена на 
Розенкройцерите „към всички управници, съсловия и 
учени в Европа”. В него е изложена кратката история 
на Ордена и е описано чудното намиране на нетленното 
тяло на Християн Розенкройц, станало, според неговото 
собствено пророчество, точно сто и двайсет години 
след неговата смърт, т.е. в 1604 г. (1484+120=1604). 
Вторият трактат носи названието „Confessio 
Fraternitatis”. И в него, но вече с помощта на астроно-
мични символи, пак се посочва 1604 г. 
Според свидетелството на Рудолф Щайнер, всичките 

три произведения са били написани от Валентин Ан-
дреа при непосредствени инспирации на Духовния 
свят. Това е бил опит да се предостави възможност да 
проникнат в човечеството по екзотеричен начин някои 
последствия на консилиума от 1604 г. „Това послание” – 
казва Рудолф Щайнер за първия трактат – „към ръково-
дителите на държавите, към държавните деятели на онова вре-
ме, е бил опит да се основе социален порядък, съответстващ на 
действителната същност, а не на Майя, илюзията”835. С други 
думи, още тогава е трябвало да бъде предприет опит да 
се въведе, изхождайки от Средна Европа, такъв нов 
социален порядък, при който разделянето на човечест-
вото на два типа, или раси, би станало невъзможно. 
Да се осъществи този порядък, обаче, не се удава по-

ради започналата в 1618 г. Трийсетгодишна война. Ру-
долф Щайнер не един път е говорил, че окултната зада-
ча на войната е била да парализира в човечеството 
средноевропейския Розенкройцерски импулс, призван 
да помага за изпълнението на решенията на консилиума 
от 1604 г. „Голямото духовно движение е имал предвид  Йо-
хан Валентин Андреа. То е било добре обмислено, сериозно и 
солидно подготвяно в течение на продължително време. Тогава 
са съществували две неща: онова, което е искал Валентин Ан-
дреа, и онова, което е довело до Трийсетгодишната война, 
която е започнала в 1618 г. и е продължила до 1648 г. Но имен-
но онова, което е довело до Трийсетгодишната война, е напра-
вило невъзможно движението, което е искал да основе Йохан 
Валентин Андреа”836. 
А в какво се коренят дълбоките причини на Трийсет-

годишната война, истинската цел на която е била в Ев-
ропа да се унищожи Розенкройцерския импулс, а сле-
дователно, да се унищожи основната мисия на Европа в 
ХVІІ столетие? Външната история говори единствено 
за излелия се във война религиозен конфликт между 
протестантския Север и католическия Юг. Обаче симп-
томатичното разглеждане на историята разкрива нещо 
друго. От една страна, причините за войната непос-
                                                 
835 GA177, 30.ІХ.1917. 
 
836 GA176, 25.ІХ.1917; виж също GA181, 25.VІ. и 16.VІІ.1918. 
 {Бел. пр.: “Трийсетгодишната война е замислена и предприета от йезуитите” 
(GA196, 1.ІІ.1920). 
 “В началото на ХVІІ в. средноевропейското човечество е било способно да възп-
риеме спиритуалния импулс... Трийсетгодишната война е попречила на множество 
хора да бъдат обхванати от този импулс” (GA266-3, стр. 351)}. 
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редствено са свързани със самите извори на Контраре-
формацията и водят началото си от провъзгласяването 
(при участието и под натиска на йезуитите) от третия 
период на Тридентския събор на „анатема” на всички 
„еретици”, на всички привърженици на протестантските 
вероизповедания. От друга страна, повод за началото на 
общоевропейската война е било избухналото в 1618 г. в 
Прага въстание на чешките дворяни, завършило в 
следващата година с избирането в Бохемия на Фридрих 
V – съпруг на дъщерята на същия този английски крал 
Яков І – за противо-крал на Пфалцкия курфюрст837. 
По такъв начин, в източниците на Трийсетгодишната 

война стоят все същите две направления, които се 
представят в руската история от онова време в окултно-
то противостоене на Лъжедимитрий и Борис Годунов. 
А в самата Трийсетгодишна война може да се разли-

чат три слоя на историческа реалност. Най-външният 
слой – това е борбата между католицизма и протестант-
ството, представящи два различни импулса: съответно 
на Разсъдъчната душа или Душата на чувството и на 
изгряващата Съзнателна душа. Във втория слой във 
войната се влива изначалното противостоене на латин-
ството и англосаксонството, включително до неговата 
крайна проява – тайната война между йезуитите и 
окултните ложи на Запада838, а най-дълбокият слой – 
това е техният съвместен стремеж да унищожат Розен-
кройцерския импулс и свързаните с него спиритуални 
задачи на Средна Европа. 
Тази борба е продължавала и по-късно. В 1805 г. ней-

на жертва става Фридрих Шилер839. Преждевременната 
смърт го настига по време на активната работа над пие-
сата „Димитрий”, в която гениалният поет се прибли-
жава близо до разкриването на окултните подоснови на 
описваните от него събития и участието в тях на члено-
ве на Обществото на Исус. Следващи крачки са били 
експериментите върху Каспар Хаузер и неговото 
убийство. От физическия свят е била престъпно отстра-
нена високодуховната индивидуалност, която преди 
своята инкарнация в 1812 г. в личността на сина на 
баденския велик херцог Карл „от самото начало инспири-
ращо е действала [от висшите светове]... в Розенкройцерското 
духовно течение”840. 
                                                 
837 В онова време чешките дворяни въстанали против Контрарефор-
мацията и покровителстващата я династия на Хабсбургите. Във връз-
ка с това Рудолф Щайнер е подчертавал, че участието в тези събития 
на дъщерята на Яков І Елизавета и на нейния съпруг от симптома-
тична гледна точка е имало съвсем необикновено значение. „За импулси-
те, действащи тук в потока на историческите събития, по-важен отколкото всички други взаимов-
ръзки е бил този факт, че зетят на Яков І, а Яков І е бил един от най-сведущите в окултизма 
хора, е бил поставен точно на това място” (GA173, 26.ХІІ.1916). Наистина, както отбе-
лязва и Рудолф Щайнер, целите на Яков І в този момент не са били 
достигнати. Затова още в началото на двайсетте години той е започ-
нал активна подготовка за влизане на Англия в континентална война. 
Смъртта му в 1625 г. обаче временно е прекъснала осъществяването 
на тези планове. 
 
838 Виж GA173, 26.ХІІ.1916. 
 
839 Виж края на б.п.ч. 790. 
 
840 Тук ние се докосваме до важна тайна на духовноисторическото 
развитие на човечеството. Споменатите три произведения на Вален-
тин Андреа са били написани, според свидетелството на Рудолф 
Щайнер, по такъв начин, че седемнайсетгодишният юноша е предос-
тавил „да го води за ръка едно духовно същество”, което е било истинският 

Рудолф Щайнер е дал следната характеристика на ду-
ховната мисия на Каспар Хаузер и на това, от което в 
резултат на неговото убийство се е лишила не само 
Средна, но и цяла Европа: „На юг в Германия е трябвало да 
възникне нов Замък на Граала като средоточие на новите рица-
ри на Граала и люлка на бъдещите събития. Това духовно 
пространство е било добре подготвено от такива личности като 
Гьоте, Шилер, Гьолдерлин, Хердер и други. Каспар Хаузер е 
трябвало да събере около себе си всичко онова, което е живяло 
в така подготвеното духовно пространство. Това, обаче, не са 
искали онези кръгове [западните ложи и йезуитите]. Те не са 
могли да допуснат никаква пробудила се среда, ако не са иска-
ли да се лишат от своята власт. Начинът на мислене, мантали-
тетът на Гьоте ги е ужасил”841. 
Също и на това може да се намери удивителен пара-

лел в духовната история на Русия. Онова, което в нача-
лото на ХІХ в. е бил призван да осъществи в Средна 
Европа Каспар Хаузер, в друга форма в обрата през 
ХVІІІ и ХІХ в. е трябвало да осъществят на Изток в 
Европа руските Розенкройцери начело с Новиков, 
Шварц, Хамалеей и др. Двата импулса, обаче, така и 
останали неосъществени, а причините са се коренили в 
това, че не е била намерена съответна духовна почва, 
която в Русия е трябвало да възникне две столетия по-
рано като резултат от дейността на истинския Димит-
рий, а в Средна Европа – в случай на успех на духовни-
те и социалните начинания на Валентин Андреа. Обаче, 
въпреки неуспеха, двата почти паралелни по време 
опита, като никои други събития на европейската исто-
рия на последните векове, свидетелстват за произтича-
щата от подосновите на световното развитие близост и 
взаимна връзка на духовните съдби на Средна и Източ-
на Европа. 
Борбата против действителния Дух в Петата следат-

лантска епоха, а в по-широк смисъл – и против Земното 
развитие като цяло, продължава и в ХХ в. При това 
след окончателното обединяване около 1802 г. на ръко-
водните кръгове на западните ложи и йезуитите тази 
борба се води още по-последователно и целенасочено. 
                                                                                  
автор на тези произведения (GA232, 9.ХІІ.1923). „Неговата ръка е писала, 
неговото тяло е присъствало при това, но чрез този човек една духовна сила, която 
през това време не е била въплътена на Земята, е пожелала да възвести това [съ-
държание] на човечеството” (GA181, 25.VІ.1918). Много неща говорят, че 
именно свръхсетивната индивидуалност на бъдещия Каспар Хаузер е 
инспирирала Валентин Андреа, едновременно явявайки се посредник 
между него и консилиума на Християн Розенкройц от 1604 г. (виж 
б.п.ч. 833). Във всеки случай, това не е могъл да бъде самият Христи-
ян Розенкройц, понеже по време на консилиума той е бил въплътен 
на Земята. Последното следва от съдържанието на лекцията от 
18.ХІІ.1912 (GA130). В нея Рудолф Щайнер казва, че на консилиума 
са присъствали не само лица, въплътени на физическия план, но и 
такива, които са се намирали в Духовните светове (Пак там, стр. 35). 
От друга страна, консилиумът непосредствено е бил предхождан от 
още две събрания, на които Християн Розенкройц „е свикал в ХVІ в. 
определен брой окултисти... за да съобщи на хората тези важни неща (става дума за 
съществуващата заплаха от разпадане на хората на два вида: погълнати от материа-
лизма практици и отчуждени от света духовни хора) (Пак там, стр. 37). След 
това Рудолф Щайнер подробно предава съдържанието на речта на 
Християн Розенкройц на тези събрания, използвайки в своите описа-
ния такива изрази, като: „...за това подбуждане на мисленето той [Християн 
Розенкройц] е казал...”, „...Християн Розенкройц е посочил на своите слушатели...” 
(Пак там, стр. 37, 38) и др.под., приложими само за човек, въплътен 
на физическия план. 
 
841 Цитат от P. Tradowsky. Kaspar Hauser. Dornach 1980. 
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А нейн главен обект става сега Антропософията – съв-
ременното продължение на истинското Розенкройцерс-
тво. „Днес отново се налага да се живее вътре в двете проти-
востоящи едно на друго течения” – е казвал Рудолф Щай-
нер в септември 1917 г. – „от едната страна е онова, което 
иска Антропософията, изхождайки от импулсите на развитие 
на човечеството, а от другата – онова, което довежда до 
събития, подобни на Трийсетгодишната война. И от човечест-
вото зависи онова, което трябва да стане, да не бъде пак обре-
чено на неизпълнение. Стремежът към удобство, отсъствието 
на будност могат отново много лесно да парализират и съвре-
менния опит. Но ще завършат ли събитията също така, както 
когато е бил парализиран опитът на Валентин Андреа – това е 
друг въпрос”842.  
Споменатият „съвременен опит” – това е опитът на Ру-

долф Щайнер да осъществи в Европа идеята за трич-
ленността на социалния организъм. През пролетта-
лятото на 1917 г. той подробно е изложил тази идея в 
разговора с граф О. Лерхенфелд, а после с Л. Полцер-
Ходиц, комуто през юли същата година е предал пър-
вия, а след седмица втория „Меморандум”, в които са се 
съдържали основните идеи на тричленността. Двата 
„Меморандума” са били предадени след това на ръко-
водни политически дейци на Средна Европа. 
В същата година Рудолф Щайнер е изпратил на Алек-

сандър фон Бернус, издател на списанието „Das Reich” 
в Мюнхен, първата част на своята статия за 
„Химичната сватба на Християн Розенкройц”, отбеляз-
вайки в придружителното писмо, че „точно сега е настъ-
пило времето да се изкажат тези неща”843 (следващите две 
части на статията са били публикувани през януари и 
април 1918 г.). 
В прочетените след това лекции Рудолф Щайнер от-

ново и отново е говорил за духовно-социалния импулс 
на Валентин Андреа и неговото отношение към 
Трийсетгодишната война. На 25 и 30 септември 1917 г. 
Рудолф Щайнер е говорил в Берлин и Дорнах, а на 25 
юни и 16 юли 1918 г. пак в Берлин. В промеждутъка 
между споменатите лекции са приключили преговорите 
и е бил сключен Брест-Литовския мир (3 март 1918 г.). 
Министърът на външните работи на Германия Р. фон 
Кюлман е обещал да огласи на преговорите „Меморан-
дума” на Рудолф Щайнер, предаден му по-рано от граф 
Лерхенфелд, с изложение на основните идеи за трич-
ленността на социалния организъм. Обещанието си фон 
Кюлман не изпълнил, „Меморандумът” така и останал у 
него в джоба му. В резултат не се осъществява онова, 
което „трябваше да настъпи като духовно действие вместо 
невъзможното действие на Брест-Литовск”844. Понеже, спо-

                                                 
842 GA176, 25.ІХ.1917. Под „събития, подобни на Трийсетгодишната война”, в 
случая се подразбира Първата световна война, участието на 
западните ложи и Ватикана в подготовката на която беше посочено 
по-горе. 
 
843 Цитат от „Nachrichten der Rudolf Steiner-Nachlassverwaltung”. Nr. 
15, 1966 (по-късно това издание е било преименувано в: „Beitrage zur 
Rudolf Steiner Gesamtausgabe”). 
 
844 GA332а, 25.Х.1919. Из отговора на въпрос, зададен след лекция-
та. 

ред думите на Рудолф Щайнер „цяла Източна Европа – и 
това знае всеки, който е запознат с действащите в нея сили – би 
се отнесла с разбиране към замяната на царизма с тричленност-
та на социалния организъм. Тогава би станало онова, което, 
всъщност, е трябвало845 да стане”846 и което „е трябвало да 
подейства на цялото развитие на Средна и Източна Европа”847. 
Така, въпреки почти свръхчовешките усилия на Ру-

долф Щайнер, е бил пропуснат уникалният шанс да се 
насочи по-нататъшният ход на историята на Европа на 
ХХ в. в напълно друго русло. Понеже ако тричленност-
та на социалния организъм би била публично провъзг-
ласена на преговорите в Брест-Литовск, ако „сред гърма 
на оръдията би прозвучал гласът на Духа”848, то би се осъ-
ществило нещо неизмеримо значимо по своите пос-
ледствия. Би могло да се изпълни великото пророчест-
во, появило се в руската история в самата й зора във 
формата на сказание за повикването на варягите, които 
е трябвало да въведат нов социален порядък. Тогава от 
Средна Европа в Източна би дошъл във формата на 
тричленност действителният импулс на Духа, обхва-
щащ и преобразуващ самото социално начало, а не 
импулсът на антидуха във формата на марксистка иде-
ология. „И тази програма [на тричленността на социалния 
организъм] би била единствено реалната програма, която е 
можела да подейства, ако за нея беше обявено съгласие в 
Брест-Литовск. Брест-Литовското събитие изобщо не би го 
имало, ако тази програма беше посрещната с разбиране. Ходът 
на събитията в този случай би приел съвсем друга посока”849. 

„... Би приел съвсем друга посока” – това означава, че в 
онова време още реално е съществувал последният, 
може би, вече единствен шанс да се спаси руският на-
род от всички ужаси на болшевизма, от временното 
тържество на противодуха. Ако инициативата за прек-
ратяване на войната и сключване на договор за мир би 
произлязла не от болшевиките, а от действителните 
представители на спиритуалния импулс, а главното, ако 
на Източна Европа с нейния огромен духовен потенци-
ал и изначален стремеж към Духа, би била предложена 
реална алтернатива на материалистичната идеология на 
марксизма – а именно, непосредствено произтичащата 
от Духа на нашето време идея за тричленността – то 
болшевиките никога не биха успели да се задържат на 
власт850. Самият Рудолф Щайнер е посочил възмож-

                                                 
845 Думата „трябвало” Рудолф Щайнер в случая е произнесъл с особе-
но ударение. 
 
846 GA192, 21.ІV.1919. 
 
847 GA185а, 24.ХІ.1918. 
 
848 GA192, 21.ІV.1919. 
 
849 GA185а, 24.ХІ.1918. 
 
850 Сключеният от болшевиките Брест-Литовски договор за завърш-
ване на Първата световна война в действителност е донесъл на руския 
народ не мир, а братоубийствена гражданска война, а след това за 
много десетилетия – още по-кръвопролитна, макар и необявена война 
на държавата против своя народ. Истинският мир е можел в онова 
време да дойде само от импулса на Духа, а не като принудителна 
мярка, необходима за съхраняване на Изток в Европа на най-
деспотичната власт на Земята. 
Тук трябва особено да се подчертае, че „социалистическият експеримент” в 
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ността за този алтернативен път за Русия в отговорите 
на въпроси след лекцията, изнесена от него в Цюрих на 
25 октомври 1919 г.: „Това може днес да изглежда като 
съобщение на някакъв фантаст; обаче аз зная, че тези „фанта-
зии” дълбоко се коренят в действителността. Аз зная, че в рус-

                                                                                  
Русия никога не би се състоял, ако благоприятната почва за неговото 
провеждане не беше подготвена от Първата световна война. В тази 
връзка изключително важно значение придобива следното съобщение 
на Рудолф Щайнер за отношението към световната война на тайните 
общества на Запада: „С устата на своите посветителни ложи той [Англо-
Американският Запад] говореше: Световната война ще дойде – това беше тяхната 
духовнонаучна догма – и нейната цел може да бъде само една: осъществяване на 
Изток в Европа на социалистически експеримент, който е нежелателен (за провеж-
дане. Бел. пр.) на Запад” (GA192, 22.VІ.1919). Понеже в резултат на войната 
„Русия би се оказала до такава степен изолирана и оградена [от външния свят], че би 
могла да стане почва за социалистически ескперимент” (GA174b, 21.ІІІ.1921). 
Последното подразбира преди всичко онова напълно отчаяно иконо-
мическо и социално положение, в което Русия се е оказала към края 
на Първата световна война и от което в определен момент са съумели 
блестящо да се възползват болшевиките. Затова не като рожба на 
истински „руски социализъм”, водещ своето начало от такива действи-
телно народни учреждения, като селската община (мир) и своеобраз-
ният народен ”парламент” (вече), а като пряк резултат от световната 
военна катастрофа характеризира болшевиките Рудолф Щайнер: „Не 
от руския социализъм, о не, се е родил ленинизмът и троцкизмът... Никога нищо 
подобно на ленинизма и троцкизма не е могло да се роди от руския социализъм. От 
него би възникнало нещо съвсем друго, ако само интелектуалците [в Русия] биха 
действително търсили разумното взаимно разбиране с широките маси на население-
то. Не, Ленин и Троцки не са израснали от революцията! Ленин и Троцки са израснали 
от кръговете, свързани с последствията от войната, от онова, което е възникнало като 
последно следствие на милитаризма. Резултатите от войната са проникнали в Русия 
и в последния момент са заглушили онова, което отдолу се е издигало нагоре и с 
което е било необходимо да се споразумеят. Ленин и Троцки не са герои на социа-
лизма, а рожби на европейската военна катастрофа и са станали възможни в Русия 
само по причина на това, че върху нея са се разпространили бедствията на последна-
та война” (GA334, 26.ІV.1920). 
Казаното позволява по-добре да се разбере истинският смисъл на 
пребиваването на въоръжени сили на западните страни (Англия, 
САЩ и Франция) в Мурманск, Архангелск, Одеса, Крим, около Баку 
и в Балтийско море – и едновременно с това тяхното пълно бездейст-
вие. Понеже онази „интервенция”, за която толкова много е писала 
болшевишката историография, никога не я е имало, а е било само 
военно присъствие. Поради това правомерно е да бъде зададен въп-
росът: били ли са войските на Антантата изпратени на Изток в Евро-
па, за да попречат на окончателното закрепване на болшевиките на 
власт, или, обратно, за това, да проследят, така да се каже, „на място” 
по-бързото осъществяване на „социалистическия експеримент”? Във всеки 
случай, факт е, че още през март 1919 г. американският делегат Бу-
лит, изказвайки се във висшия съвет на съюзниците (Антантата), 
настоятелно е съветвал да не се подкрепя бялата армия в нейната 
борба с червените. В резултат помощ или изобщо не е имало, или тя е 
била предоставяна само външно, за да породи лъжливо впечатление, 
и е била съвършено недостатъчна. 
Особено показателен е такъв случай. През октомври 1919 г. армията 
на генерал Юденич с боеве се е придвижила до самия Петроград – 
където тогава се е намирало болшевишкото правителство – и даже е 
завзела част от неговите покрайнини, поставяйки под реална заплаха 
възможността за осъществяване в Русия на „социалистическия експери-
мент”. Обаче за последното рашаващо настъпление Юденич се е нуж-
даел от обещаната му подкрепа на стоящия в Балтийско море, неда-
леч от Петроград, английски флот. Този в последния момент така и не 
дошъл на помощ и войските на Юденич били принудени да отстъпят. 
«За отношението на съюзниците към бялото движение говорят думи-
те на английския военен представител А. Нокс: „Адмирал Колчак се 
показа твърде слаб, за да му се помага”» – е писала във връзка с това 
историчката Ирена Неандер (I. Neander. Russische Geschichte in 
Grundzügen. Darmstadt 1988). 
От това става ясно, защо британската страна също избягна да окаже 
помощ на царското семейство в момента, когато още имаше възмож-
ност да го спаси. Понеже по-нататъшното съществуване на царската 
династия не само противоречи на една от догмите на тайните „братст-
ва” на Запада за това, „че руският царизъм... ще бъде съборен” (GA186, 
1.ХІІ.1918), но преди всичко е можело да постави под заплаха целия 
„социалистически експеримент” на Изток в Европа. 

кия народ са заложени елементи, позволяващи, ако само бъде 
осведомен за това по правилен начин, да разбере идеята за 
тричленността. И това трябваше да настъпи като духовно дейс-
твие вместо невъзможното действие на Брест-Литовск. Тогава 
би могло да се състои причастието между Средна и Източна 
Европа, което би се превърнало в духовно действие, връщане 
към самия себе си”851. 

„Връщане към самия себе си”. Това, започвайки още от 
времената на монголо-татарското нашествие (1238) до 
наши дни, вече в течение на почти осем столетия е от-
казано на източнославянските народи. Но именно от 
това те повече от всичко се нуждаят сега за намиране 
на своята собствена същност, за осъзнаване в душата на 
настроението или „духа на Граала” и свързаната с него 
своя бъдеща мисия в Земното развитие. 
Съдбата не само на Източна, но и на Средна Европа, е 

можела да се стече съвсем иначе, ако още във втората 
половина на 1917 г. на висше правителствено ниво 
тричленността на социалния организъм би била офици-
ално провъзгласена като единствен изход от обхванала-
та Европа дълбока криза. Спомняйки си за онова време 
и за своите усилия в тази посока, Рудолф Щайнер е 
казвал: „Виждате ли, станало би нещо съвсем друго, ако в 
средата или даже през есента на 1917 г. от високата трибуна в 
Германия или в Австрия тричленността би била провъзгласена 
за основен импулс на Средна Европа и противопоставена на 
американската гледна точка, изразена в така наричаните чети-
ринайсет точки на Удроу Уилсън”852.  
И сега, обръщайки се назад след изтичане на повече 

от седемдесет и две години853, може да се каже: ако 
тогава би се удало да се осъществят намеренията на 
Рудолф Щайнер и „сред гърма на оръдията” от повалена 
Средна Европа в света „би прозвучал гласът на Духа”, то 
пред такава реалност на нейната духовна сила би се 

                                                 
851 GA332а, 25.Х.1919. Из отговора на въпрос, зададен след лекция-
та. В същата година Рудолф Щайнер е изразил своето дълбоко убеж-
дение във възможността „за замяна на царизма с тричленността” още и в 
писмен вид, в своята книга „Същност на социалния въпрос” (GA23, 
Глава „Социалният организъм и връзките му с другите народи”). 
 
852 GA192, 21.ІV.1919. Удивителна връзка в духовноисторическото 
развитие на човечеството се проследява от тази гледна точка между 
разделените точно от три столетия 1617 и 1917 г. Така, в 1617 г. – 
промеждутъчна между издаването на книгата „Химичната сватба на 
Християн Розенкройц” (1616) и началото на Трийсетгодишната война 
(1618) – книгата на Валентин Андреа е трябвало да окаже решаващо 
въздействие върху умовете на Средна Европа, а чрез тях – и върху 
цялата европейска част на човечеството. (Като противообраз на това 
може да се разглежда провъзгласяването от Рим на Игнаций Лойола, 
основателя на Обществото на Исус, в 1609 г. за блажен, а в 1622 г. – 
за светец на Католическата църква). По подобен начин 1917 г. е била 
решаваща за възможността за осъществяване в Средна Европа, а чрез 
нея и в други страни (особено в Русия), „на тричленността на социалния 
организъм”. (Последната възможност тя да бъде осъществена е пропус-
ната в Германия през октомври 1918 г., един месец преди началото на 
немската революция). 
Поради това дълбоко неслучайно е посочването от Рудолф Щайнер в 
лекцията, изнесена от него на 30 септември 1917 г. (GA177), че той в 
последно време особено интензивно се е занимавал с розенкройцерс-
ките съчинения на Валентин Андреа. Тези занимания са завършили с 
написването в 1917–1918 г. на статията за „Химичната сватба на 
Християн Розенкройц” (виж GA35). 
 
853 Бел. пр.: От 1917 до 1989 г., когато настоящата книга за пръв път 
е била издадена на немски език. 
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оказало невъзможно цялото онова фатално за Германия 
развитие, което е започнало с Версайския договор и е 
завършило с трагедията от 1933 г. Съдбата на старата 
Австрия също би се стекла съвсем иначе. 
Тези наистина титанични усилия на Рудолф Щайнер, 

водещ Християнски Посветен и носител на централния 
импулс на езотеричното Християнство в ХХ в., могат 
да се сравнят само с появяването в двора на Мария 
Антоанета в навечерието на френската революция на 
граф Сен-Жермен, който е направил опит в последния 
момент да предотврати надигащата се катастрофа854. И 
ако ние, обръщайки се назад към историята на ХХ в., се 
запитаме: имало ли е в онова време някаква алтернати-
ва на всички следващи връхлетели Европа катастрофи, 
то ние ще можем да я намерим само в една единствена 
точка – в толкова съдбоносната и фатална 1917 г., в 
усилията на Рудолф Щайнер за въвеждане на нов, отго-
варящ на Духа, социален порядък в Европа. 
Обаче това, че опитът на Рудолф Щайнер да промени 

фаталния ход на събитията така и не се е увенчал с ус-
пех, както преди това не са успели усилията на Вален-
тин Андреа и граф Сен-Жермен, не трябва, въпреки 
всички разразили се оттогава над Европа бедствия, да 
пораждат у нас чувство на песимизъм и резигнация. 
Такива „начинания е необходимо да се осъществят” – е под-
чертавал Рудолф Щайнер – „и ако веднъж такова начина-
ние, произлизащо от спиритуално познание, не се удаде, то от 
това не трябва да се правят неправилни изводи, а идващите 
след това трябва по-силно да се поучат и усвоят импулс за 
действие, за осъществяване на такова начинание, водещо към 
по-нататъшно спиритуално развитие”855. 
Във всеки случай единствено верни както в началото 

на ХХ столетие, така и в неговия край остават съдбо-
носните думи на Рудолф Щайнер, че „обновление вътре в 
Средна и Източна Европа е невъзможно на никакви други ос-
нови, освен на тричленността”856. И друг път за тях в исто-
рическото развитие на човечеството няма! 
Пред нас е още едно посочване на дълбоката взаи-

мовръзка на духовните съдби на Средна и Източна Ев-
ропа, която е необходимо да се постави на един ред с 
вече отбелязания паралел на мисиите на царския син 
Димитрий и Валентин Андреа, руските Розенкройцери 
и Каспар Хаузер. Към тази редица може да се добави и 
цялата духовна култура на Русия на ХІХ в. до Вл. Со-
ловьов, Достоевски и Толстой, неотделима по своята 
същност от постоянните оплодяващи я влияния на ду-
ховната култура на Германия от епохата на Гьоте – 
литература, музика, философия, наука, които в ХІХ в. 
често са били ценени даже по-високо в Русия, отколко-
то в собствената им родина857. А тъй като от духовния 

                                                 
854 Виж GA93, 4.ХІ.1904; GA130, 27.ІХ.1911. 
 
855 GA177, 30.ІХ.1917. 
 
856 GA338, 2.І.1921. 
 
857 Отвореността на Източна Европа, особено през ХІХ в., към най-
добрите достижения на средноевропейската духовна култура не-
еднократно е отбелязвал и Рудолф Щайнер: „Вземете под внимание реал-
ните факти. Ние имаме богатата възможност да видим, как всеотдайно, как охотно 
Европейският Изток възприема средноевропейския духовен живот, когато гледаме 
отношенията, съществували чак до края на ХІХ в.”. И по-нататък: „С огромна 

съюз между Средна и Източна Европа пряко зависи 
цялото бъдеще не само на Европа, а, в крайна сметка, и 
на цялото човечество, то няма нищо удивително в това, 
че именно против него с особена сила въстават изна-
чално противодействащите на действителното духовно 
развитие на човечеството демонични власти и служе-
щите им окултни течения на съвременността. 
Съществува само едно жизнено важно условие за 

правилното развитие на толкова необходимата за цяла-
та Земна еволюция връзка между Средна и Източна 
Европа. То се състои в това, че отношенията между тях 
в никакъв случай не трябва да се изграждат върху сто-
панска или политическа основа, а само върху духовна, 
върху това, което Рудолф Щайнер нарича „продуктивен 
духовен живот”, който в наше време може да се развие в 
Средна Европа само на почвата на антропософски ори-
ентираната Наука за Духа и на почвата на онова, което 
може да се означи като пронизване с действителен ант-
ропософски Дух на всички отношения между хората. 
Само тогава в развитието на човечеството ще може да 
възникне „нещо грандиозно”: „В това общуване между 
средноевропейския духовен живот и руското народно начало 
може да се развие нещо грандиозно, нещо изключително пло-
дотворно за бъдещето. Необходимо е да се почувства, доколко 
такова общуване може да твори цивилизация. Само че то тряб-
ва да става на чисто духовно ниво и да се изгражда върху това, 
което действа от човек към човек. 
Такова отношение към Изтока [на Европа] ние трябва да пос-

тигнем. И ако това бъде разбрано, то тогава извършващото се 
от духовния живот ще се допълни и с разбираща се от само 
себе си стопанска общност. Но от стопанската общност не 
трябва да се тръгва, иначе тя обезателно ще бъде отхвърлена 
назад. Всичко, което на Изток [в Европа] могат да направят 
стопанските дейци, нищо няма да ни донесе, ако не бъде пост-
роено така, както аз току-що изложих. Това е във висша степен 
важен социален въпрос, който е необходимо да се има пред-
                                                                                  
готовност, по-голяма, отколкото в самата Германия, са възприемали в Русия немските 
мислители и всичко, свързано с техния начин на мислене” (виж GA338, 13.ІІ.1921). В 
Русия обаче, в същия този ХІХ в. и даже малко по-рано, е действало и 
друго течение, борещо се последователно с всяко духовно влияние от 
Средна Европа. Като пример тук може да се приведе едно изказване 
на Сергей Булгаков (1871–1944), отначало убеден марксист, после 
ученик на немската идеалистична философия и, накрая, последовател 
на православното учение, свещеник и богослов. Така, в предговора на 
своя първи философско-богословски трактат „Свет Невечерный”, 
публикуван в Москва в 1916 г., той е писал, че разразилата се в 1914 
г. Първа световна война е била само външен и краен израз на отдавна 
водещата се „духовна война” между Средна и Източна Европа: „В 
частност, отдавна назряваше и онзи сблъсък на германството с пра-
вославно-руския свят, който външно се прояви сега; не сега започва 
духовната война. От германския запад към нас отдавна духа суховей, 
донасяйки изсушаващ пясък, забулвайки с пелена от пепел руската 
душа, повреждайки нейния нормален растеж”. Под този духовен 
„суховей” Булгаков подразбира «не външното „превъзхождащо влия-
ние” на Германия, а нейното духовно влияние, за което определящо е 
станало своеобразното пречупване на Християнството през призмата 
на германския Дух... и за съзнателното съпротивляване [на когото] е 
нужно преди всичко да се познае и разбере заплашителната стихия, 
толкова многолика и творчески могъща». 
А по-нататък следва дълго изброяване на имена на средноевропейски 
религиозни мислители, философи и мистици, на които, според мне-
нието на Булгаков, трябва да бъде оказано това „съзнателно съпро-
тивляване”; в този списък, освен Лутер, Екхарт, Бьоме, Фихте, Хегел, 
Кант и др., е споменат и Рудолф Щайнер. (По-късно, вече в емигра-
ция, Булгаков е принадлежал към противниците на Антропософията). 
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вид”858. 
Ще бъде ли разрешен този наистина централен за по-

нататъшните съдби на Източна и Средна Европа въп-
рос, зависи преди всичко от това, ще намери ли самата 
Средна Европа достатъчно вътрешни сили, за да прояви 
в пълна степен в своята собствена култура „продуктив-
ния духовен живот”, разпространявайки го във всички 
области на човешкото битие. Само силният и самостоя-
телен духовен живот на Средна Европа ще може да 
помогне на Източна Европа да намери своя собствен 
исторически път, съответстващ на нейната вътрешна 
същност и действителни задачи. „Ние сме длъжни да има-
ме такъв духовен живот” – е подчертавал Рудолф Щайнер 
– „който може да въздейства върху Изтока [на Европа]... и това 
може да бъде само продуктивният духовен живот. Само това 
ще ни помогне да изкореним луначарците и подобните на тях. 
Понеже за дълго време няма да им се удаде да поробят руския 
народ, руската Народна душа. На нас ни е нужно само да раз-
вием този продуктивен духовен живот и тогава той сам ще 
направи впечатление на Изтока [на Европа]. Ние трябва само 
да намерим силата, способна да пробуди такъв духовен живот 
и да победи всичките тези негодници, които искат да го стъп-
чат до смърт”859. 

„Велико братство” нарича по-нататък Рудолф Щайнер 
духовния съюз, който за благото на цялото развитие на 
Земята трябва да възникне между Средна и Източна 
Европа, и основа на който трябва да стане „продуктивни-
ят духовен живот” на Средна Европа. И още един път 
строго предпазва той от едностранните, единствено 
само икономически връзки, със Славянския Изток. „Не-
обходимо е да се знае, че единствено продуктивният духовен 
живот, който трябва да произлезе от Средна Европа, ще сътво-
ри онова велико братство, което да може да се разпространи на 
изток и да обедини Източна и Средна Европа, докато грубите 
стопански машинации само ще създадат пропаст между тях. 
Изключително необходимо е такива неща да бъдат разбрани и 
да станат общоизвестни”860. 
Тези думи, произнесени преди почти деветдесет го-

дини, в наше време отново придобиват изключителна 
актуалност. Понеже все по-голяма става опасността 
именно Средна Европа ще бъде използвана от Америка 
за икономическото „завладяване” на Русия в хода на 
вече посочения по-горе „нов експеримент”. 
Дали ще стане това или не, изключително много ще 

зависи в каква степен новият духовен живот ще успее 
открито да заяви за себе си в самата Средна Европа и да 
окаже влияние върху нейното по-нататъшно развитие. 
С други думи, ще успее ли Средна Европа да остане 
вярна на своята собствена духовна същност и на своето 
висше призвание, което се състои именно в инициира-
нето за цялото човечество на свободен и творчески 
продуктивен духовен живот върху основата на съвре-
менната Наука за Духа. 
Рудолф Щайнер не един път специално е подчертавал 

                                                 
858 GA338, 12.ІІ.1921-ІІ. 
 
859 Пак там. 
 
860 Пак там. 

тази интимна вътрешна връзка на немския (средноев-
ропейския) духовен живот с импулса на антропософски 
ориентираната Наука за Духа: „В самата вътрешна природа 
на немското развитие е заложена дълбоката връзка между нем-
ския духовен живот и онзи път, който води към Науката за 
Духа”861. Понеже „немският Дух, немският духовен живот се 
намират не в края, а в началото [на своето развитие]. На тях им 
е предопределено много... В немския духовен живот е заложе-
но нещо, което един ден ще поведе сегашния материалистичен 
мироглед към съзерцаване на спиритуалния свят”862. 

 
Този продуктивен духовен живот, коренящ се в съв-

ременната Наука за Духа и носещ на цялото човечество 
пълно обновяване, е символизиран с образа на обкръ-
женото със сияеща златна аура дете на ръцете на „гер-
манския Посветен” в стенописа на малкия купол на пър-
вия Гьотеанум (виж фотографията “Германски Посве-
тен, държащ дете, Луцифер, Ариман и два кентавъра” в 
приложение “Окултни печати, репродукции и фотогра-
фии”). „Духовното дете” тук е едновременно и плод на 
многовековното развитие на средноевропейския духо-
вен живот, и началото на онова, което някога ще трябва 
да прониже със себе си цялата Земна еволюция. 
Именно това трябва да разкрие на света антропософ-

ски ориентираната Наука за Духа благодарение на она-
зи работа, която са призвани да изпълнят в света антро-
пософите. За същността на този „духовен младенец” Ру-
долф Щайнер говори именно във връзка с дейността на 
антропософските работни групи: „Можем да си предста-
вим, че благодарение на нашето братско обединяване над на-
шите работни групи незримо се рее нещо, което е сякаш младе-
нец на силите на Духа-Себе, лелеян от Съществата на висшите 
Йерархии, за да може той впоследствие да се излее в нашите 
души, когато те отново се въплътят на Земята в Шестата кул-
турна епоха. Работата, която ние извършваме в нашите братски 
работни групи, струи нагоре към силите, които подготвят Ду-
ха-Себе”863. 
Това още не е самият Дух-Себе, който ще се спусне и 

ще обхване човечеството в Шестата културна епоха, а 
неговото предвестие, първото и засега още в много 
отношения пророческо изгряване и засияване на него-
вите сили в Антропософията. И в същото време това е 
главният плод на средноевропейския духовен живот, 
който трябва да бъде в бъдеще възприет от Източна 
Европа, защото, ако не го приеме в своята душа, тя ще 
остане вътрешно безплодна и няма да може да намери 
пътя в Шестата културна епоха. Поради това в своите 
съкровени дълбини, в своя действителен вътрешен жи-
вот още съвсем младата източноевропейска Народна 
душа се измъчва, страда по този „младенец”, по онези 
                                                 
861 GA157, 16.ІІІ.1915. А в лекцията от 12.ІІІ.1916 г. (GA174b) съща-
та мисъл е изразена така: „Науката за Духа, която трябва да прониже цялата 
човешка култура, здраво е свързана със самата същност на Средна Европа”. А за 
това свидетелстват и практически всички ранни произведения на 
Рудолф Щайнер, положили основите на Гьотеизма (виж GA1, GA2, 
GA6), и цялата му работа включително до строителството на първия 
и втория Гьотеанум. 
 
862 GA64, 14.І.1915. 
 
863 GA159/GA160, 15.VІ.1915. 
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спиритуални сили, които тя може да почерпи от Антро-
пософията. 
А в какво се състои същността на този „духовен младе-

нец”, т.е. на новия средноевропейски духовен живот в 
конкретен духовнонаучен смисъл? Една от централните 
задачи на Петата следатлантска епоха Рудолф Щайнер 
е наричал действително познание на действията в Кос-
моса, в човека и в Земната история на силите на Луци-
фер и Ариман, а също и в утвърждаване на съзнателно 
равновесие между тях. „Най-дълбоката особеност на Петата 
културна епоха” – е казвал той – „е това, че човекът трябва 
сериозно и солидно да се запознае със силите, които се проти-
вят на хармонизирането на цялото човечество. В наше време 
трябва постепенно да се разпространи истинското познание за 
противодействащите на човека ариманични и луциферични 
власти. Ако човек не премине през стадиите на развитие, в 
които вземат участие луциферичните и ариманичните Същест-
ва, той няма да може да стигне до пълното използване на свое-
то съзнание, следователно, и до изработването на своята Съз-
нателна душа”864. 
В създаването именно на такова равновесие и в разк-

риването пред цялото човечество на неговия висш 
пример се състои важната мисия на Средна Европа в 
Петата следатлантска епоха. Тази мисия е обусловена 
още от самата народопсихологична ситуация и геог-
рафско положение на Средна Европа между Запада, по 
своята природа клонящ към ариманичното, и Изтока, 
по-склонен към луциферичното. Затова в стенописа на 
малкия купол на Гьотеанума противостоящите един на 
друг Луцифер и Ариман (Изток и Запад) са били изоб-
разени непосредствено над фигурата „на германския Пос-
ветен”, а „духовният младенец” в ръцете му едновременно 
е символизирал плода на това равновесие865. Правейки 
описание на стенописа на малкия купол, Рудолф 
Щайнер е казвал: „А отдолу е изобразен персийско-
германски Посветен, който носи на ръце реещ се младенец, 
показващ че благодарение на прозрението в този дуализъм [на 
Луцифер и Ариман] човекът ще приеме в себе си бъдещето и 
свързаната с него надежда”866. 
Какво се подразбира под това бъдеще и надежда, въз-

никващи от познанието на мировия дуализъм, и по-
точно, от познанието, хармонизиращо посочената по-
лярност на третото начало? Рудолф Щайнер е дал на 
този въпрос съвършено ясен отговор: Вътрешното сре-
доточие и основната задача на средноевропейския ду-
ховен живот, имагинативно представен в образа на 
„духовния младенец”, той пряко е свързал с духовните 
съдби на Източна Европа: „Това, което се подготвя на Из-
ток [в Европа] ще може да се осъществи само в случай, ако в 
Средна Европа мощно и съзнателно... силата на човешкия „аз” 
и силите на човешкото познание се съединят с Импулса на 
Христос. Само ако немският Народeн Дух намери души, спо-
                                                 
864 GA186, 7.ХІІ.1918. 
 
865 Образите на Луцифер и Ариман над германския Посветен гово-
рят да действието на противоборстващите сили в Макрокосмоса 
(също и географски), а двата малки кентавъра под тях – за тяхното 
микрокосмично действие в душата на човека на Средна Европа. 
 
866 7.ІХ.1921. Цитат от H. Raske. Das Farbenwort. Stuttgart 1983. 

собни да внесат Импулса на Христос в астралното тяло и в 
„аза” в напълно будно състояние, само тогава ще може да въз-
никне онова, което е необходимо за културата на бъдещето [на 
Шестата културна епоха]”867. 
Живеещото в източноевропейските народи от само 

себе си разбиращо се във висшия смисъл на тази дума 
„инстинктивно” отношение към Христовото Същество868 
макар и да пронизва цялата тяхна душевна конфигура-
ция, почти не навлиза в будното съзнание на отделния 
човек, в неговия „аз”. Именно такова напълно съзна-
телно отношение на индивидуалния „аз” към Христос 
може и трябва да бъде развито в Средна Европа, за да 
се намери оттам пътят към Изтока на Европа; в проти-
вен случай Изтокът на Европа е заплашен от опасност-
та на народното, т.е. на груповото, а не на индивидуал-
ното изживяване на Импулса на Христос. А последното 
в наше време е възможно само чрез действително, отго-
варящо на Духа на Времето познание на Христовото 
Същество посредством съвременната Наука за Духа. 
Само това познание ще може да пробуди в източноев-
ропейските народи дълбоките душевни сили, от които 
те ще се нуждаят за изпълнение на своята мисия в Шес-
тата културна епоха. 
За да се осъществи това, последното, в източните 

славяни, духовният живот на Средна Европа, за когото 
толкова много се бореше Рудолф Щайнер, предстои да 
ги храни не само в най-близките столетия, но и в про-
дължение на цели хиляда и петстотин години, т.е. до 
края на Петата следатлантска епоха. Именно в това се 
състои формулираната от Рудолф Щайнер „воля на миро-
вата мъдрост”: „Ако към 2100 години прибавим 1400 години, 
то ще се получи моментът от време [около 3500-та година], до 
който в Земното развитие трябва вече да се появи онова, което 
от самото начало в зародишна форма е било заложено в немс-
кия духовен живот. Следователно, в това отношение ние трябва 
да гледаме в бъдещето не на столетие, а на повече от хилядоле-
тие, в продължение на което средноевропейският, немският, 
Дух ще осъществява своята задача. Тя вече присъства и се 
състои в това, все повече и повече той да лелее, нежно да се 
грижи за духовния живот, благодарение на което будното съз-
нание на индивидуалния човек – включително до астралното 
тяло и „аза” – да възприеме разбирането на онова, което в по-
ранните времена по безсъзнателен, по жив начин е пронизвало 
европейските народи като Импулс на Христос. И ако развитие-
то тръгне в тази посока, тогава постепенно, чрез издигането 
нагоре към това, което вече ще бъде осъществено в Средна 
Европа, Изтокът на Европа ще достигне степента на развитие, 
съответстваща на неговите особени способности. Такава е 
волята на мировата мъдрост”869. 
Самата „воля на мировата мъдрост”, т.е. мъдростта на 

историческата София, предписва за водач и придружи-
тел до началото на Шестата културна епоха светлината 
на действителния духовен живот на Средна Европа, 
водещ до индивидуално, а не до народно-групово поз-

                                                 
867 GA157, 17.І.1915. 
 
868 Виж също GA185, 3.ХІ.1918. 
 
869 GA157, 17.І.1915. 
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нание и изживяване на Християнството, до съзнателно, 
а не инстинктивно отношение към Импулса на Хрис-
тос. 
И онова, което в това отношение ще даде Средна 

Европа на Русия, Русия никога не може да получи от 
останалата на степента на груповата душевност Пра-
вославна църква. „Това, което трябва да стане в тях [в източ-
ноевропейските души] Импулсът на Христос, никога няма да 
стене чрез прякото по-нататъшно развитие на онова, което 
инстинктивно живее в душите под името православен кафоли-
цизъм870, който, в действителност, е с византийски произход и 
е само име, а не [реален] импулс”871. 
В този смисъл Рудолф Щайнер е предпазвал от всяко 

желание да се консервира тази древна групова душев-
ност, предшестваща развитието на индивидуалния „аз”, 
т.е. предпазвал е от стремежа да се съхрани груповото 
или националното отношение към Християнството. „В 
Гръко-православната църква” – е казвал той – „до VІ, VІІ 
столетие е господствал добър Дух; но онова, което някога е 
било добър Дух, се превръща в луциферичен Дух, ако то про-
дължава да действа извън рамките на определеното време”872. 
Защото истинският ход на световното развитие, единс-
твено правилният път в Шестата културна епоха, води 
от древното групово изживяване на Християнството 
към неговото индивидуално възприемане, а от него – 
отново, пак към груповото, но вече на съвсем друга 
степен на развитие, която е достижима само след пре-
минаването на индивидуалния стадий и поради това е 
съвместима с принципа на човешката свобода. 
Рудолф Щайнер е характеризирал по следния начин 

работата, която трябва да осъществяват антропософс-
ките клонове и групите: „Ние не искаме да се държим за 
мъртвото, както на Изток [в Европа] се държат за груповата 
душевност, за съхранилата се от предишните времена общин-
ност. Искаме да развиваме живото, започвайки от неговото 
детско състояние, и това е Духът на общността на нашите 
клонове”. А своеобразният висш идеал, който изразява 
смисъла и целта на антропософската работа в групите и 
клоновете, Рудолф Щайнер е формулирал така: „Общ-
ността – над нас, Христос – в нас”873. 
Точно това в действителност носи в дълбините на 

своята душа всеки източен славянин като висш идеал 
на цялото Земно развитие, като идеал на Шестата кул-
турна епоха, онова, което в руския език е изразено в 
непреводимата на нито един друг език дума „собор-
ность”874. Нейното пълно значение може да се форму-
лира така: в духовния храм или град всеки идва поради 
индивидуално познатия и на собствен опит изживян 
духовен импулс, и в него той може свободно да се обе-

                                                 
870 Бел. пр.: Kapholikos (гр.)=вселенски (епитет на Православната 
църква). Думата има друго произношение за разлика от „католичес-
ки”. 
 
871 GA157, 17.І.1915. 
 
872 GA159/GA160, 15.V.1915; виж също GA197, 13.VІ.1920. 
 
873 Пак там. 
 
874 Бел. пр.: Соборность=публично, обществено участие в нещо; 
всеобщност; съвместност; извършвано от всички заедно. 

дини с други, изпълнени със същия този Дух, хора в 
съвместно изживяване на Мистерията на бъдещия све-
товен ден на Светата Троица, когато Светият Дух ще 
слезе върху всеки като индивидуален Дух и в същото 
време ще стане висш, единен, общ Дух на цялото съ-
общество, а в бъдеще и на цялото човечество. Това е 
същата онази Мистерия на висша „соборность” на бъ-
дещата социалност на Шестата епоха, образът на която 
като вътрешно очакване, като мъчително измъчване на 
източнославянската Народна душа, е представено в 
правилно разбраните имагинации на легендата за неви-
димия град Китеж и празника Покров Богородичен875. 

 
Съвсем различно стои работата с отношението на Из-

точна Европа към Запада. Според данните на Науката 
за Духа, на Запад в нашата епоха се развива Съзнател-
ната душа. Носител на нейните импулси са предимно 
англоезичните народи. И понеже от самото Мирово 
Ръководство именно те са определени за изпълнение на 
тази мисия, то самата Съзнателна душа действа в тях по 
естествен, инстинктивен начин, без да се нуждае от 
никакво специално развитие. Тя просто е дарена на 
хората, принадлежащи към тези народи, вече с факта на 
самото тяхно раждане. „Англоезичните народи притежа-
ват... всички импулси, които водят до възникване на Съзнател-
ната душа. И за разлика от останалото човечество, това пред-
разположение към Съзнателна душа се появява у тях инстинк-
тивно. Никъде другаде в света не съществува този одухотворен 
инстинкт за образуване на Съзнателна душа, освен именно в 
английската народност”876. 
Съвсем иначе стоят нещата с развитието на този висш 

душевен член в Средна Европа. Тук нищо не се дава 
предварително, на нивото на инстинктите, без участие-
то на самия човек. Той трябва всичко да развива сам. 
„Докато британецът инстинктивно е предразположен към раз-
витие на Съзнателната душа, немецът, жителят на Средна Ев-
ропа, желаейки да пробуди в себе си Съзнателната душа, може 
да направи това... само чрез възпитание”877. Обаче ако тук 
Съзнателната душа не се възпитава съзнателно и ак-
тивно, то в духовно-социалната област може лесно да 
възникне вътрешен вакуум, който да се запълни с де-
монични сили, водещи към такива явления, като наци-
онал-социализъм, напълно невъзможен, например, на 
британска почва, където Съзнателната душа и свърза-
ната с нея индивидуализация на човешката личност 
присъстват от самото начало по от само себе си разби-
ращ се начин и притежават голяма инстинктивна сила. 
Именно против това инстинктивно проявление на 

Съзнателната душа на Запад, при което индивидуали-
зиращият се интелект пронизва със себе си всички про-
явления на външния живот и цялото многообразие на 
неговите изживявания, рязко въстава самият душевен 
строеж, характер и хармония на източноевропееца, 
ориентиран вече към задачите не на Петата, а на Шес-
тата епоха: „За хората на Изтока, започвайки от руснаците... е 

                                                 
875 Виж Глава 21. 
 
876 GA186, 8.ХІІ.1918. 
 
877 Пак там. 
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характерна именно... съпротивата към такава инстинктивно-
естествена форма на развитие на Съзнателната душа”878. Тази 
съпротива е основана на това, че източноевропеецът 
при никакви условия не иска да допусне свързания със 
Съзнателната душа и насочен отначало само към обек-
тите на външния свят интелект в сферата на своите 
душевни изживявания, където той неизбежно трябва да 
действа само по умъртвяващ, разрушаващ начин. 
Казаното може да се формулира още и по следния 

начин: по силата на своя инстинктивен характер на 
развитие Съзнателната душа на англоезичния Запад 
притежава най-силна предразположеност да се обръща 
само към външния, материален свят. Затова във всичко 
онова, което се отнася до познанието на природата, 
научните и техническите достижения, политическите и 
социалните учреждения, народите на Запада в продъл-
жение на Петата следатлантска епоха ще останат не-
надминати. Но такава Съзнателна душа, обърната изк-
лючително към външното, в духовно отношение прак-
тически нищо не може да даде на източните славяни. Те 
могат, разбира се, като деца, да се възхищават на 
нейните достижения и даже неумело, по свой начин, да 
й подражават, обаче на дълбоките слоеве на техния 
душевен живот такава форма на Съзнателната душа е 
била и си остава напълно чужда. 
При все това през Петата следатлантска епоха и из-

точните славяни задължително трябва да усвоят опре-
делена форма на Съзнателната душа, понеже действи-
телното, а не илюзорно-луциферичното възприемане на 
Духа-Себе в Шестата епоха е възможно чрез нейното 
посредничество879. А това означава, че източноевро-
пейските народи, които не разполагат с възможността 
да възприемат „западния вариант” на Съзнателната душа, 
жизнено се нуждаят от друга нейна форма, повече съ-
ответстваща на техните душевни заложби, която, обаче, 
те при никакви условия не могат да изработят сами, 
понеже нямат за това и най-малка предразположеност. 
Тази друга форма на Съзнателната душа трябва да 

притежава едно основно свойство: възможност да про-
никва във вътрешната същност на източните славяни, 
без да разрушава и без да парализира изначално при-
същите им душевни сили („духа на Граала”). За тази цел е 
необходимо обърнатата само към външния свят и дейс-
тваща инстинктивно Съзнателна душа на народите на 
Запада с помощта на целенасочено възпитание и разви-
тие да бъде пронизана със силен импулс на „аза”, за да 
се задълбочи нейният вътрешен живот (verinnerlichen). 
Тази задача в човечеството може да реши единствено 

Средна Европа, която носи изначалната предразполо-
женост към вътрешно равновесие между обърнатия 
навън душевен живот на Запада и насочения навътре 
душевен живот на Изтока. 
Ако тази задача бъде изпълнена, то с това ще бъде 

                                                 
878 GA186, 12.12.1918. Вътрешното противодействие на руските хора 
на инстинктивното действие на Съзнателната душа е свързано с 
това, че то, именно по силата на своята инстинктивност, се насочва 
преди всичко към сетивно-физическия свят и по такъв начин немину-
емо води до възникването на цялата тази материалистично ориенти-
рана цивилизация на Запада, която по самата своя същност им е 
дълбоко чужда. 
 
879 Виж б.п.ч. 806. 

положено началото на одухотворяването на Съзнател-
ната душа, т.е. на придаването й на онази единствена 
форма, която Източна Европа ще може да приеме без 
ущърб за нейната вътрешна същност. 
И когато в предидущото изложение не веднъж беше 

казано, че най-главното, което в Петата следатлантска 
епоха трябва да дойде в Славянския Изток от Средна 
Европа, това е „продуктивният духовен живот”, то от ду-
ховнонаучна гледна точка под него е бил подразбиран 
именно източникът на такова пълно одухотворяване на 
човешката култура, или, което е същото, нейното пълно 
пронизване с Импулса на Христос, началото на което 
сега вече е положено благодарение на Антропософия-
та880. Понеже в съответствие с михаиличния Дух на 
съвременната епоха истински, т.е. пронизан с Импулса 
на Христос, духовен живот може да възникне в чове-
чеството само вследствие на одухотворяването на Съз-
нателната душа. 
Сега става по-разбираемо казаното от Рудолф 

Щайнер, че именно немският Народен Архангел, глав-
ната задача на който е разпространяването преди нача-
лото на Шестата културна епоха на средноевропейския 
духовен живот в цялото човечество, интимно е свързан 
с управляващия Дух на нашето време, с „Лика на Хрис-
тос” – Михаил881. „Онова, което ние наричаме немски Наро-

                                                 
880 Тук може да бъдат приведени думите на Рудолф Щайнер, харак-
теризиращи едно от най-важните направления на такъв „продуктивен 
духовен живот”: «Пронизаното с Христос разбиране на света може да овладее 
мисленето, което човек завоюва индивидуално като личност, чрез жизнения опит, 
одухотворявайки този опит така, както това е описано в книгата „Как се постигат 
познания за висшите светове?” (GA10)» (GA186, 29.ХІ.1918). 
 
881 Бел. пр.: В миналото човекът чрез откровение е получавал своята 
интелектуалност от Архангел Михаил посредством неговите 
сподвижници – ангелските Същества. «Днес ние живеем в епохата на 
Михаил с душата, в която се намира изтръгналата се от властта на Михаил Интелек-
туалност. Когато самият Михаил управляваше Космичната Интелигентност, нещата се 
представяха различно. Тогава Космичната Интелигентност постоянно изтръгваше 
душата от това, което съществуваше като материализъм... В други епохи някой беше 
материалист... обаче това, което Михаил управляваше като Космична Интелигент-
ност, откъсваше отново душата от това физическо тяло. Тук ние трябва да разберем, 
че понеже Михаил не извлича вече душевно-духовното от физически телесното както 
по-рано, Ариман може да действа върху душевно-духовното, намиращо се в тялото. И 
именно тогава, когато това душевно-духовно естество е надарено, но се намира в 
тялото, то е достъпно особено много за Ариман, изложено е особено много на Ари-
ман. 
И Ариман намира своята плячка особено при най-надарените хора, за да изтръгне 
Интелигентността от Михаил, да я отнеме на Михаил. Тогава настъпва именно това, 
което в наше време играе много по-голяма роля, отколкото обикновено се мисли. 
Ариманичните Духове не могат да се въплътят, но те могат понякога да се вселяват, 
да проникнат временно човешките души и човешките тела. Тогава блестящият, 
превишаващият Дух на една ариманична интелигентност е много, много по-силен от 
това, което се намира в отделния човек. Тогава колкото и умен да е отделният човек, 
колкото и много да е учил той, когато физическото тяло е напълно обзето от тази 
ученост, един ариманичен Дух може да се всели временно в него. Тогава през негови-
те очи гледа Ариман, Ариман движи неговите пръсти, Ариман е този, който се секне, 
Ариман е този, който ходи... 
Само... такива познания може да доведат пред душата интелектуализма в неговата 
действителност. Ариман е една велика, превишаваща интелигентност и той би искал 
да постигне нещо проникващо с развитието на Земята. Той използва всеки случай при 
хората, когато по някакъв начин духовността е така примесена в тялото на един човек, 
че тялото е силно обхванато, че чрез това силно обхващане на тялото от Духа съзна-
нието е понижено и приспано. И тогава се случва – това е станало възможно именно в 
наше време – един блестящ Дух да се настани в един човек, но той превишава 
човешката личност. Тогава един такъв Дух, който се намира в една човешка личност и 
превишава човешката личност, може да действа на Земята, да действа, както дейст-
ват хората. 
Към това се стреми първо Ариман. В края на нашето (ХХ. Бел. пр.) столетие 
отново ще се явят, отново ще се въплътят на Земята онези, които приемат духовното, 
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които вършат това съвсем честно и интензивно. Но точно това време искат да използ-
ват ариманичните Духове, понеже хората в сегашния период от еволюцията са така 
силно завладени от интелигентната същност, обзети са от нея, понеже хората са 
невероятно умни. И положението е такова, че тази интелигентност във всички хора, 
която се възпитава и развива, се използва от Ариман. И когато телата също са 
подходящи за това, че съзнанието може да бъде понижено и размътено, тогава се 
случва самият Ариман да се яви вселен в човешка форма. Да усвои човек в тази 
област способността да различава нещата, това е, което е крайно необходимо... 
От властта на Михаил отпадна онова, което беше наречено управление на Космична-
та Интелигентност. В по-древните времена положението беше такова, че хората не 
приписваха на себе си интелигентността, а всичко, което те проявяваха във форми на 
интелигентността го считаха, че произхожда от вдъхновението на по-висши Същест-
ва. И сведущите в тази област знаеха, че това бяха онези висши Същества, които 
после в християнската терминология бяха наречени “Михаил” и “негови сподвижници”. 
VІІІ, ІХ столетие е онзи период от развитието на цивилизованото човечество, в който 
Космичната Интелигентност постепенно слезе на Земята, прие, така да се каже, 
форми на капки, които след това живееха в отделните човешки души като лична 
интелигентност, като личен ум. Но традиционно и с известно разбиране остана 
погледът, насочен към Космичната Интелигентност, т.е. към древното управление на 
Михаил... 
В Испания, в Х, ХІ, ХІІ век... мавърските учени и преди всичко Авероес учеха, в също-
то време, когато на други места в Европа царуваше Школата на Шартр, че Интелиген-
тността царува навсякъде, че целият свят, Космосът е изпълнен от всецаруващата 
Интелигентност. Хората долу на Земята имат различни качества, но те нямат собст-
вена лична интелигентност, собствен личен ум. Винаги, когато един човек действа на 
Земята, една капка от Интелигентността, един лъч на Интелигентността идващ от 
Всемирната Интелигентност, така да се каже, се потопява в главата, в телата на 
хората, изпълва ги така, че когато човек ходи по Земята той има в себе си нещо като 
част от общата Космична Интелигентност. Когато човекът умира, когато мине през 
Портата на смъртта, тогава това, което той е имал като Интелигентност, се връща 
обратно в общата Интелигентност, изтича обратно. Така че това, което човекът има 
като мисли, като понятия, като идеи през време на живота между раждането и смърт-
та се влива обратно в общия резервоар на Всемирната Интелигентност и не може да 
се говори, че особено ценното нещо, което човекът носи в своята душа – неговата 
интелигентност, подлежи на лично безсмъртие. Това учеха мавро-испанските учени, 
че човекът няма лично безсмъртие. Той живее по-нататък, но най-важното от неговото 
същество – така казваха тези учени – е, че през време на живота той може да развие 
умствено знание. Но това знание не отива заедно с неговото същество. Следовател-
но, казваха те, не можем да кажем, че интелигентната същност има лично безсмър-
тие. 
В това беше... бясната ярост да наложат убеждението за личното безсмъртие на 
човека. В онова време това не можеше да се покаже по друг начин освен чрез Доми-
никанското учение: Човекът е лично безсмъртен и това, което Авероес учи е ерес... За 
онова време е понятно, че човек, който не приемаше личното безсмъртие... беше 
обявяван за еретик. 
Големият спор в Средновековието между ръководещите личности на Ордена на 
доминиканците и онези, които, продължавайки азиатския александризъм, достигнаха 
в Испания, каквито бяха Авероес и неговите последователи, се състоеше всъщност в 
това, че Авероес и неговите последователи, т.е. мохамеданските следаристотелиан-
ци, казваха: Интелигентността е нещо общо. Те говореха за една Панинтелигентност, 
а не за отделна човешка интелигентност. Това, което е отделна човешка интелигент-
ност, беше за Авероес само отражение в отделните човешки глави на това, което в 
действителност съществува само като нещо всеобщо. В преданието, идващо от 
предишната епоха на управление на Михаил, умът, интелигентността беше за Аверо-
ес Панинтелигентност, Интелигентност, която беше само една; отделните човешки 
глави отразяваха това, така че, когато човешката глава не действаше вече, не същес-
твуваше никаква индивидуална интелигентност. Така беше за Авероес, срещу когото 
Тома Аквински водеше много силна борба. Следователно какъв беше случаят? Това, 
което Авероес си представяше, беше правилно до края на епохата на Александър 
Велики, това беше просто един космично-човешки факт до края на александровата 
епоха и Авероес го беше запазил. Докато доминиканците бяха приели развитието на 
човечеството, те казваха: Работата не стои така! –Естествено те биха могли също да 
кажат: някога е било така, но днес вече това не е така! Обаче те не сториха това; те 
взеха само състоянието на нещата, каквото то беше именно в ХІІІ в., което след това 
се прояви особено силно в ХІV, в ХV в. Те казваха: Сега всеки човек има своя собст-
вен ум. Ето кое именно беше настъпило. 
Днес ние трябва да разглеждаме въпроса съобразно с неговата действителност. Ние 
трябва да кажем: В смисъла, в който човекът е станал безсмъртен според неговата 
Съзнателна Душа, след минаването през Портата на смъртта той си е извоювал това 
безсмъртие – това трайно съзнание за личността; той си е извоювал това безсмъртие 
едва от времето, когато Съзнателната душа заема място в него. Следователно, ако 
бихме запитали Аристотел или Александър Велики какво мислят те за безсмъртието 
какво биха ни отговорили?... В християнската терминология те биха казали: Нашата 
душа е приета от Михаил и ние продължаваме да живеем след смъртта в общение с 
Михаил... или би било казано също космологично: Душата на човека е интелигентна 
на Земята, но тази Интелигентност е една капка от пълнотата на това, което Михаил 

                                                                                  
разлива като интелигентен дъжд върху хората. И този дъжд идва от Слънцето, 
Слънцето отново приема обратно в неговото собствено Същество душата на човека...  
–Господството на Михаил трябва да бъде търсено на Слънцето. Така биха отговорили 
космологично... 
Но днес ние трябва да кажем: Развитието на човечеството донесе индивидуалното 
лично безсмъртие и в схоластиката на Доминиканците за пръв път бе подчертано 
това лично безсмъртие. Една стара истина, която не беше вече вярна за новото 
време по отношение на развитието на човечеството, беше проповядвана във висшите 
школи, които бяха поддържани от маврите в Испания... Ето защо е важно постоянно 
да си казваме: Това, което Доминиканците схоластици наричаха безсмъртие, е 
всъщност истина едва откакто Съзнателната душа се настани бавно и постепенно в 
човечеството. Бихме могли да опишем това и напълно образно, имагинативно. Когато 
днес умира един човек, който действително е имал възможността през време на 
Земния живот да проникне своята душа с Интелигентност, тогава той минава през 
Портата на смъртта и поглежда назад към своя Земен живот, който е бил един са-
мостоятелен (курсивът е мой. Бел. пр.) Земен живот. В предишните столетия 
след като е минал през Портата на смъртта човекът е... можел да си каже: Така 
Михаил управлява чрез Слънцето онова, което беше мое. –Тази е именно голямата 
разлика. Но ние можем да преценим едно такова развитие само когато насочим 
поглед зад кулисите на съществуването и видим духовното зад материалното. Важно-
то е да виждаме външните събития в човечеството така, както те са устроени от 
Духовния свят. 
Сега да се пренесем в онзи факт, чрез който от ІХ следхристиянско столетие започна 
да се извършва кризата: Космичната Интелигентност слиза долу между Земните хора. 
–Това е обективен факт, то е онова, което става. Да се пренесем в сферата на Слън-
цето, която Михаил управляваше заедно със своите сподвижници, които бяха свиде-
тели на сбогуването на Христос със Слънчевите Същества и неговото слизане на 
Земята в Тайната на Голгота и след това изпитаха как постепенно Космичната Инте-
лигентност слиза все повече долу на Земята и се превръща в човешко индивидуално 
познание... Още едно изключително важно събитие направи дълбоко впечатление на 
онези, които принадлежаха към Михаил. Това беше едно важно събитие, превъзхож-
дащо всички други събития, които вече характеризирахме и във връзка с други неща. 
Ще го характеризираме така, както то изглежда гледано от Слънцето, от гледната 
точка на михаелитите, както то е виждано от перспективата, когато се гледа от царст-
вото на Михаил към Земята, как това събитие заема място в развитието на Земната 
цивилизация. 
Това важно събитие, това пълно със значение събитие стана в 869-та година сл.Хр. 
Това е Осмият общ църковен събор в Константинопол, на който беше констатирано 
догматично: Старият възглед за трихотомията – човекът се състои от тяло, душа и 
Дух – е еретичен; човекът има само тяло и душа, само че душата има някои духовни 
качества. –Докато в обективната област стана така, че Интелигентността премина в 
отделните човеци, на Земята беше постановено – по един такъв потвърждаващ 
начин, че никой, който се намираше в европейската цивилизация, не се осмели да му 
противоречи – че трихотомията е погрешна, че тя е еретична. Не трябваше и не 
можеше да се говори за това, че човекът има тяло, душа и Дух, а можеше да се 
говори само за тяло и душа, и да се приписват на душата някои духовни качества и 
сили. С това на Земята стана нещо, за което в царството на Михаил можеха само да 
кажат: Сега в душите на хората ще се вмъкне убеждението, че духовното е само едно 
качество на душевното, че духовното не е Божественото, което царува в хода на 
развитието на човечеството. “Погледнете долу на Земята” – това казваше Михаил – 
“там изчезва съзнанието за Духа”. Но какво е свързано с изчезването на съзнанието 
за Духа? 
Досега говорехме само абстрактно, как е станало развитието на царството на Михаил 
зад кулисите на Земното съществуване. Казахме, че Космичната Интелигентност е 
слязла до отделните човеци. Но това е една абстракция. Що е впрочем Интелигент-
ност? Естествено ние не трябва да си представяме, че когато се издигнем в по-
висшите царства, там ще можем да напипаме, да хванем с ръце Интелигентността, 
както тук във физическия свят хващаме дърветата или храстите. 
Що е “интелигентност”? Универсалности, всеобщности от подобен род в действител-
ност не съществуват. Интелигентност – това са взаимните правила за поведение 
(Verhaltungsmassregeln) на висшите Йерархии. Какво извършват те, как се отнасят 
една към друга, какви са техните взаимоотношения – това е Космична Интелигент-
ност. А понеже ние, естествено като хора, трябва да постигаме най-близкото до нас 
царство, то за нас Космична Интелигентност става конкретно: Сборът от Съществата 
от Йерархията на Ангелите. Когато ние говорим конкретно, то не можем да говорим за 
сума от интелигентност, а за сбор от Ангели. Такава е действителността... 
Фактът, че в 869-та година отците на Църквата спориха дали може да се говори за 
Дух, беше вследствие на това, че определен брой ангелски Същества се отделиха от 
царството на Михаил, в което се намираха по-рано, и възприеха възгледа, че трябва 
да изпълняват работата по ръководството на хората, изхождайки само от Земните 
сили. Следователно какво е в действителност това събитие? 
Ангелите са онези Същества, които ръководят човеците от един Земен живот в друг 
Земен живот. Най-близките Същества, които стоят над нас в Духовния свят, са 
Ангелите, те ни съпровождат в пътя през живота между смъртта и новото раждане, и 
отново ни насочват към Земния живот. Те са тези, които правят от отделните Земни 
съществувания една цялостна верига на целия живот на човека. Определен брой 
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ангелски Същества, които имат тази задача, които по-рано бяха свързани с царството 
на Михаил, излязоха, напуснаха царството на Михаил. Невъзможно е съдбата на 
хората да не бъде засегната от такова поведение. Защото кой участва на първо място 
в това, как се развива Кармата, как се обработват между смъртта и едно ново ражда-
не човешките Земни дела, Земни мисли, Земни чувства? Това са Ангелските Същест-
ва. Но когато тези ангелски Същества стигнат до едно съвършено друго становище в 
Космоса, когато те, така да се каже, напуснат царството на Слънцето и вместо рели-
гиозни ангели стават Земни Ангели – какво трябва да се случи тогава? Тук фактически 
над цялото развитие зад външните факти стои една велика тайна. Във великата 
свръхсетивна Школа на Михаил в началото на ХV столетие имаше също такива 
ангелски Същества, които принадлежаха към човеците, които тогава бяха в царството 
на Михаил. Към всички души на човеци, които живееха в царството на Михаил, 
принадлежаха ангелски Същества, които останаха в царството на Михаил. Но другите 
бяха онези, които излязоха от това царство, които се отъждествиха с онова, което 
беше Земна същност. 
Как се случи всъщност, че на определен брой Михаилови Ангели внезапно им хрумна 
да излязат от царството на Михаил? А на другите не им хрумна да излязат от него! 
Трябва да призная, че това е един от най-трудните въпроси, които могат да бъдат 
повдигнати по отношение на новото развитие на човечеството. Това всъщност е един 
въпрос, който, когато човек се занимава с него, трябва да раздвижи всички вътрешни 
сили на човека. Това е един въпрос, който е свързан дълбоко и вътрешно с целия 
човешки живот. 
Тук фактически в основата стои един космичен факт. Ние знаем от Науката за Духа, 
Антропософията, че всичко, което се счита за физическа планета е един колектив от 
духовни Същества. Когато гледаме нагоре към дадена звезда, към дадена планета, 
това, което се явява физически, е само външността; в действителност ние имаме 
работа там с един колектив от духовни Същества. Но съществува определена проти-
воположност между Интелигенциите на всички планети и Интелигенцията на Слънце-
то, която винаги е съществувала, откакто има Земно развитие. От една страна имаме 
Интелигенцията на Слънцето, от друга страна имаме Интелигенциите на планетите. И 
винаги Интелигенцията на Слънцето е стояла под господството на Михаил, а другите 
Планетарни Интелигенции – под господството на другите Архангели: 
 

Интелигенция на 
Слънцето: 

Интелигенции на планетите: 

Михаил на Меркурий  – Рафаил 
 на Венера  – Анаил 
 на Марс  – Самаил 
 на Юпитер  – Захариил 
 на Луната  – Гавраил 
 на Сатурн  – Орифиил 

 
Винаги е било така, че не можеше да се каже: Михаил управлява само 
Интелигенцията на Слънцето. А цялата Космична Интелигентност е специфицирана в 
Интелигентност на Слънцето и в Интелигентност на планетите: Меркурий, Венера и 
т.н. Космичната Интелигентност е управлявана задружно от отделните Същества на 
Йерархията на Архангелите, обаче над всички, взети заедно, управлява винаги 
Михаил, така че цялата Космична Интелигентност е управлявана от Михаил. От само 
себе си се разбира, че всеки човек е бил човек и по-рано, когато Михаил управляваше 
Космичната Интелигентност и когато само един лъч от тази Интелигентност 
проникваше в отделните хора, така че човекът можеше да се чувства човек на Земята 
и отделният човек не беше само дреха на всеобщата Космична Интелигентност. Но 
това произлиза от Слънцето – всяка човешка Интелигентност произлиза от Михаил, 
намиращ се на Слънцето”. 
Когато настъпи VІІІ, ІХ, Х в. сл.Хр. се случи така, че отделните Планетарни Интели-
генции взеха под внимание обстоятелството, че Земята се е изменила, че Слънцето 
също се е изменило. Да, това, което става там навън в небесното пространство, което 
астрономите описват, то е само външната страна. Вие знаете, че на всеки единайсет 
години имаме един период на слънчеви петна; Слънцето свети на Земята така, че 
определени места по него са тъмни. Това не е било винаги. В много древни времена 
Слънцето е светело като еднороден диск, по него не е имало петна. И след хиляди и 
хиляди години Слънцето ще има значително повече петна отколкото днес, то ще 
става все по-петнисто. Това е външната изява на факта, че силите на Михаил, кос-
мичната сила на Интелигентността, все повече намаляват. В умножаването на 
слънчевите петна чрез космичното развитие се показва упадъкът, разрушаването на 
Слънцето; все повече се показва помътняването на Слънцето, остаряването на 
Слънцето в Космоса. И ...другите Планетарни Интелигенции разбраха, че не искат 
повече да бъдат управлявани от Слънцето. Те си поставиха за цел, да не оставят 
повече Земята да бъде зависима от Слънцето, а да бъде тя зависима направо от 
Космоса. Това става чрез решенията на планетарните съвети на Архангелите. 
Еманципацията на Планетарните Интелигенции стана под ръководството на 
Орифиил, той ръководи тази еманципация от Интелигенцията на Слънцето. Това 
беше едно пълно разделяне на мирови Същества, които дотогава бяха заедно. 
Слънчевата Интелигенция на Михаил и Планетарните Интелигенции стигнаха 
постепенно до космична опозиция едни спрямо други. 
Макар да приписваме на Съществата от Йерархията на Архангелите съвършено друг 

                                                                                  
вид душевна сила, съвършено друго устройство на тяхното вътрешно същество – 
решения, разсъждения върху това, което става, тези прояви ние също трябва да им 
припишем. Ние, хората, също не вземаме решения по друг начин, освен гледайки 
нещата, които стават външно, освен оставяйки фактите да говорят и под влияние на 
фактите правим това или онова. Само че, между раждането и смъртта за нас са 
меродавни Земните факти. За Съществата от Йерархията на Ангелите са меродавни 
такива факти, като тези, че в планетарния живот стана разцепление. Едната група се 
обърна към Интелигенцията на Земята, а чрез това и към Планетарните 
Интелигенции; другата група остана вярна на сферата на Михаил, за да пренесе и 
внесе в цялото бъдеще онова, което Михаил управлява като нещо вечно. Сега 
решаващо е дали Михаил може да пренесе в цялото бъдеще онова, което е вечно в 
неговото действие, сега, когато цялата сила е между човеците, когато това, което се 
явява във физическото Слънце, потъмнява и постепенно изчезва. 
Така виждаме, как едно космично събитие причинява разцепление между Ангелите, 
които по-рано бяха съединени с Михаил. Обаче тези Същества вземат участие в 
образуването на кармичното развитие. Да разгледаме как то става в живота между 
смъртта и едно ново раждане. Там не е така, че всяка човешка душа може да действа 
сама, също и всеки Ангел, който ръководи човека не може да действа сам, а там 
Йерархията на Ангелите действа заедно. В задружното действие се изживява 
Кармата. Естествено, когато в един Земен живот сме свързани с хора и ние 
пренасяме това в следващия живот, тогава Ангелът на единия човек трябва да се 
срещне с Ангела на другия човек. Така Ангелите на хората, които са влезли в 
кармични отношения по време на въплъщението си, тези Ангели съвместно изплитат 
Кармата на всеки един от тези човеци и я втъкават в астралното им тяло преди 
техните следващи въплъщения. Трябва да стане едно съвместно действие. 
Това е потресаващото, бихме могли да кажем смазващото, което стана на Земята на 
Вселенския Събор в 869-та година. То е сигнал за нещо огромно, което става горе в 
Духовния свят. Това е смазващото, това е потресаващо важното, което настъпи и все 
повече и повече се проявява, че Ангелът на една човешка душа, която по-рано беше 
кармично свързана с друга човешка душа не отиде заедно с Ангела на тази друга 
човешка душа. Единият Ангел на две кармично свързани човешки души остана при 
Михаиал, другият слезе долу на Земята. И който Ангел се задържи, задържа се с 
правилното използване на Космичната Интелигентност спрямо такива свръхмощни 
отношения на фактите. Какво трябваше да се случи тук? В периода между 
основаването на Християнството и епохата на Съзнателната душа, който беше 
сигнализиран предимно чрез ІХ столетие, чрез 869-та година, трябваше да се случи 
това, че в Кармата на хората настъпи безредие! С това е казана една от най-важните 
думи, която може въобще да бъде изказана по отношение на новата история на 
човечеството. Безредие настъпи в Кармата на най-новото човечество. В следващите 
Земни съществувания вече не всички изживявания бяха правилно поставени в 
Кармата. И хаотичността в най-новата история, това което внася в по-новата история 
все повече и повече социален, културен и друг хаос, който не позволява да се стигне 
до една цел, това е безредието, в което беше вкарана Кармата, защото настъпи 
разцепление в Йерархията на Ангелите принадлежаща на Михаил. 
И сега можем да изкажем нещо, което е свързано с Кармата на Антропософското 
Общество, което е от извънредно голямо значение, защото всичко, което в крайна 
сметка може да се каже, позовавайки се на отношенията, не изчерпва онова, което 
става зад кулисите, в Духовния свят. Нека охарактеризираме духовното. 
Трябва да кажем, че всичко онова, което е довело душите задружно и честно в 
Антропософското Общество чрез вътрешен душевен стремеж, то несъмнено и 
естествено важи. Но как става така, че съществуват също и сили, които допринасят, 
днес се събират хора под чисто духовни принципи, хора, които иначе са си чужди в 
днешния свят? Къде се крият силите, които карат хората да се намерят заедно? Тези 
сили се крият в това, че чрез настъпването на господството на Михаил, чрез епохата 
на Михаил, в която живеем, с навлизането на Михаил в господството на Земята, със 
заменянето на господството на Гавраил с господството на Михаил е внесена сила, 
която  трябва да внесе ред в Кармата на онези, които са вървели с Михаил. 
Така че можем да кажем: Кое обединява членовете на Антропософското Общество? 
Обединява ги това, че те трябва да приведат в ред своята Карма! Когато някой 
забелязва в течение на своя живот, че влиза тук или там в отношения, които не са 
съобразени с неговия вътрешен стремеж, които излизат по някакъв начин вън от това, 
което е истинска хармония между добро и зло – това от една страна, а от друга 
страна в него постоянно живее стремежът да напредва с антропософското учение, 
тогава стигаме до положение, в което съответният човек се стреми обратно към 
действителната Карма, към изживяването на действителната Карма. Това е 
космичният лъч, който за познаващия ясно се разлива чрез Антропософското 
Движение: Възстановяването на Истината на Кармата. –С този факт е свързано много 
нещо от това, което е както съдба на отделните хора в Антропософското Общество, 
така и съдба на цялото Антропософско Общество, защото те се сливат в едно. 
Сега трябва да обгърнем с поглед следното: Онези души, които са взели участие в 
подготовката в ХV и ХІХ столетие, слизат долу на Земята, свързани още дълбоко със 
стремежа към Михаил и неговата сфера. И на тези хора, които са свързани със 
Същества от Йерархията на Ангелите, които са останали в царството на Михаил, на 
тези хора им е трудно да намерят форми на интелигентността, на ума, за това, което 
те трябва да разберат. Те се стремят да запазят и личната Интелигентност така, че 
това да може да бъде свързано с почитането на Михаил. Въпреки това те трябва да 
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приемат индивидуалната лична Интелигентност според принципите на развитието на 
човечеството. Това предизвиква раздвоение, но раздвоение, което трябва да се 
разреши чрез духовно развитие, чрез събирането на индивидуалната дейност с това, 
което Духовните светове донасят долу на Земята в епохата на интелигентността, в 
епохата на ума. Другите хора, чиито Ангели са отпаднали от сферата на Михаил – 
което естествено е свързано с Кармата, защото Ангелът отпада, когато той е свързан 
с една човешка Карма, която отговаря на това – приемат личната Интелигентност като 
нещо напълно разбиращо се от само себе си, обаче в замяна на това тази 
Интелигентност действа автоматично в тях, тя действа чрез тялото. Тя действа така, 
че тези хора мислят, мислят умно, но при това не са ангажирани. 
Това беше големият спор, който дълго време бушуваше между Доминиканци и 
Францисканци. Доминиканците не можеха да развият принципа на личната 
интелигентност, освен при възможно най-голяма вярност към сферата на Михаил. 
Францисканците, последователи на Дън Скотус, бяха изцяло номиналисти. Те 
казваха: Интелигентността, умът е само сбор от думи (виж GA151, 20.І.1914. 
Бел. пр.). –Всичко, което се разиграваше като спорове между хората, всичко това е 
едно отражение, едно копие на мощни борби, които стават между една група Ангели и 
друга група Ангели. Номиналистите казваха: Понятията и идеите са само думи, те 
нямат реалност. Номиналистите бяха под Ариманово влияние, защото истинската им 
цел беше да прокудят Михаиловата власт от Земята. Като твърдяха, че идеите са 
само названия и нямат реалност, тяхната фактическа цел беше да предотвратят 
Михаиловото влияние да надделее на Земята. И по онова време Аримановите духове 
пошепваха на онези, които даваха ухо: Космичната Интелигентност е отпаднала от 
Михаил и е тук на Земята, ние не ще позволим на Михаил да установи своето 
управление над Интелигентността. –Но на небесната конференция – и тъкмо тук е 
нейната значимост – Платонците и Аристотелианците заедно направиха план за 
преуспяване на Михаиловите Импулси. В противовес на Номиналистите бяха 
Реалистите и Доминиканският орден, които поддържаха: Идеите и мислите са духовни 
реалности съдържащи се в явленията на света, те не са само номинали. 
Съществата от Йерархията на Ангелите, които се бяха съединили сега със Земния 
принцип, живеят всъщност на Земята, започвайки от ІХ, Х столетие насетне. И това е 
отново потресаващото: Материализмът на Земята нараства, най-напредналите, най-
умните хора отричат духовното, започват да се подиграват с това, че около тях трябва 
да има духовни Същества, също както има други хора, физически хора. В това време, 
в което материализмът се разпространява, все повече и повече Ангели слизат на 
Земята и живеят на Земята. Те вземат участие в това, което се върши на Земята. 
Именно те са тези, които в определени времена, когато човешкото съзнание е 
размътено, се вселяват и действат на Земята. Голям брой ангелски същества се 
въздържат, обаче онези, които според тяхната ангелска Карма стоят най-близо до 
ариманичните Същества, не се въздържат, а се вселяват в хора, потопяват се в хора 
през определени времена. 
Тогава наблюдаваме следното: на Земята съществува един човек, той има човешка 
дарба, човешка интелигентност, която проявява, може би я проявява гениално, обаче 
за определено време, когато неговото съзнание е размътено, една ариманична 
ангелска Интелигентност, едно ариманично ангелско Същество се настанява в него. 
Тогава може да се получи... че един обикновен човек от своята човечност пише това 
или онова. Но ариманичното Същество може да се домогне до човека именно чрез 
онова, което днес се приема в интелигентни, в умствени форми. Човекът трябва да 
прояви своята личност, ако желае днес да се предпази от горепосоченото. Именно 
поради тази причина Ариман може да се яви като писател. Естествено той си служи с 
едно ангелско Същество» (GA237, 4.VІІІ.1924). 
 «Средата на ХІХ в., и особено 40-те години, представляват един забележителен 
отрязък от духовното развитие на европейското и американското човечество... Точно 
тогава материалистичното развитие на разума достигна своята връхна точка на 
Земята, връхната точка в развитието на онова чисто умствено разбиране на външни-
те мъртви факти, които не желаят каквото и да е доближаване до сферата на живота. 
Такива събития – днес ние се намираме под външните последици на тези събития и 
несъмнено още дълго време ще се налага да се съобразяваме с тях – имат своите 
дълбоки корени не другаде, а в някои точно определени процеси, разиграващи се в 
Духовния свят. И когато изследваме процесите на Духовния свят, намерили своя 
външен израз в гореказаното, трябва да отправим поглед към борбата, към битката в 
Духовния свят, започнала в споменатото време и завършила... през есента на 1879 
година. 
Вие ще си изградите точна представа за тези неща, ако се замислите, че тази война, 
тази битка в Духовния свят... представлява борба от страна на духовните Същества, 
групирани около онова Същество от Йерархията на Архангелите, което можем да 
назовем с името Михаил... 

{“Периодичност в управлението на човечеството от Йерархията на Арханге-
лите: 

Архангел:  Период на действие: 
1. Орифиил  200 г. пр.Хр. до 150 г. сл.Хр. 
2. Анаил  150–500 г. 
3. Захариил  500–850 г. 
4. Рафаил  1190–1510 г. 
6. Гавраил  1510–1879 г. 
7. Михаил  1879–2300 г.” (GA177, 14.Х.1917)}. 

                                                                                  
Това беше борба на Михаил и неговото войнство срещу определени ариманични 
сили. Моля ви да си представите тази борба като събитие, разиграващо се в Духовния 
свят... Тази борба настъпи през 40-те, 50-те, 60-те, 70-те години и завърши през 
есента на 1879 година с победа на Михаил и неговото войнство. 
Какво означава всичко това? Когато искаме да вникнем в подобни неща, винаги 
можем да си послужим с един чуден образ, който се е запазил в хода на общочовеш-
кото развитие: Борбата на Михаил със Змея. Естествено борбата на Михаил със 
Змея изпъква в най-различни периоди от историята... през миналите епохи тази борба 
се е водила в името на различни цели, в името на други блага и щети; но важното е 
друго: че определени ариманични Същества непрекъснато се стремят да постигнат 
нещо в развитието на света и непрекъснато се оказват побеждавани. Така те бяха 
победени в Духовния свят през есента на 1879-та година. 
Но какво означава това, че силите на Змея, тези ариманични войнства бяха, така да 
се каже, свалени от Небето, за да попаднат в царството на хората? Изгубването на 
тази борба от ариманичните Същества означава, че, образно казано, те вече не могат 
да бъдат открити на Небето. За сметка на това обаче те могат да бъдат открити в 
царството на хората. Или с други думи: В края на 70-те г. на ХІХ в. човешките души 
бяха обхванати, що се отнася до определени познавателни способности, от подчер-
тано ариманични импулси. Тъй като по-рано тези ариманични импулси разгръщаха 
своите сили в духовните сфери те оставяха хората на мира, но сега те бяха свалени 
от Небето и попаднаха в човешките глави! – И ако се запитаме: Какво проникна тогава 
в човешкото царство след свалянето на ариманичните сили? – отговорът е: лично 
оцветеното ариманично, материалистично светоусещане! 
Несъмнено, материализмът беше стигнал своята върхова точка още през 40-те 
години на ХІХ в. Обаче тогава неговите импулси нахлуваха в човеците по-скоро 
инстинктивно. Тогава ариманичните войнства насочваха своите импулси към човеш-
ките инстинкти от Духовния свят. Едва от есента на 1879-та година тези ариманични 
импулси станаха лична собственост на човеците, едва от есента на 1879-та година те 
се превърнаха в сили на познанието и в сили на волята. Всичко, което до този 
момент беше един вид всеобщо притежание, сега се превърна в лична човешка 
собственост, в индивидуални човешки способности. И така, ние бихме могли да 
кажем, че от 1879 г. насетне, чрез намесата на тези ариманични Същества в царство-
то на хората, възникна личната амбиция, личната тенденция за материалистично 
обяснение на света... 
Този процес е от огромно значение. ХІХ в., както и нашето време, съвсем не са 
склонни да насочат вниманието си върху подобни процеси в Духовния свят и тяхната 
връзка с физическия свят. До тези процеси, разиграващи се на Земята, ние стигаме, 
само ако вникнем в техните духовни причини... Следователно, онова, което живее 
като най-дълбок импулс в душите на толкова много хора след 1879 г. беше свалено 
долу в човешкото царство, като преди това съществуваше като ариманична сила в 
Духовния свят. 
Ако бихме се пренесли назад в най-древните епохи от развитието на Земята щяхме 
да установим, че такива борби между Михаил и Змея, подобни на тази от ХІХ в., 
непрекъснато са се повтаряли; разликата е само тази, че са се водили в името на 
различни цели. В миналите епохи от нашето планетарно развитие ариманичните 
войнства вече са губили битката с Михаил и са били отстранявани от Духовния свят. 
Но те непрекъснато са подновявали своите атаки. Имало е например една такава 
битка, след която ариманичните войнства, вече повалени долу на Земята, породиха 
онази популация от микроорганизми, която днешната медицина нарича с името 
бацили. Всичко онова, което бацилите носят като болестотворна сила, идва като 
последица от факта, че някога ариманичните Същества бяха изхвърлени от Небето и 
свалени тук на Земята. А в резултат на последната победа над Змея от края на 70-те 
години на ХІХ в. човешките умове бяха завладени от един ариманично-
мефистофелски начин на мислене. Така че сме в правото си да кажем: В материална-
та област бактериалните болести имат същия произход, какъвто има съвременният 
материализъм в душевно-духовната област. На едно по-високо равнище тези два 
процеса показват едно извънредно голямо сходство. 
Можем да сравним събитията от ХІХ в. и с още нещо, а именно с отделянето на 
Луната от Земята. Знаем, че някога Луната е принадлежала към Земята, а впоследст-
вие е била отделена от нея. Това отхвърляне на Луната от царството на Земята 
означава на свой ред и възникването на определени Лунни влияния. Тези Лунни 
влияния също са настъпили като последица на една от победите на Михаил над Змея. 
Или с други думи: Всичко онова, което е свързано с определени действия, настъпва-
щи успоредно с фазите на Луната, въобще с импулсите, пренесени от Луната на 
Земята, всичко то води своя произход от една подобна битка между Михаил и Змея» 
(GA177, 14.Х.1917). 
 „Къде се намират сега тези ариманични Същества? ...В царството на човеците; и 
от 1879 г. те имат своята крепост, своето поле за действие – специално що се отнася 
за епохата, в която живеем – не другаде, а в мислите, чувствата и волевите импул-
си на хората. Представете си нагледно: каква огромна част от човешките мисли, 
чувства и воля са пронизани днес от ариманичните Същества” (GA177, 20.Х.1917). 
 «Тези неща действително си принадлежат взаимно и извънредно поучително е да 
ги съпоставим, понеже тяхната принадлежност е от огромно значение. Определени 
личности развиват неудържима склонност към умствен материализъм, само защото 
тук нещата опират до един личен съюз със сваления Ариман. Тези личности неусетно 
обикват импулсите, които Ариман е пробудил в техните души и започват да ги смятат 
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за нещо възвишено и величествено. Върху тези неща ние трябва да се произнасяме с 
напълно ясно съзнание; в противен случай никога не бихме могли да се ориентираме 
сред тях. 
От  това възниква голяма опасност и срещу тази опасност, така да се каже, ние 
трябва да се изправим със студен поглед и студено сърце. Тези неща трябва да 
бъдат гледани право в очите. Обаче ние можем да сторим това само ако сме наясно, 
че в това отношение човекът е застрашен от точно определена опасност. И тази 
опасност се състои във възникването на тенденцията да се съхрани нещо, което не 
трябва да бъде съхранявано! Всичко, което става в света, има своята добра страна. 
Благодарение на факта, че чрез победата на Михаил ариманичните сили проникват в 
нас, ние отново овладяваме част от човешката свобода. Всичко е свързано тъкмо с 
това, че войнствата на Ариман са проникнали у всички нас. Ние отново овладяваме 
част от човешката свобода; важното е да не губим този факт от нашето съзнание! Но 
ние не трябва да позволяваме на ариманичните Същества да вземат надмощие над 
нас, ние не бива да се влюбваме в тези ариманични Същества! Това е извънредно 
важно. Защото възниква друга опасност: Хората да запазят склонността си към 
материализъм, към материалистично-ариманичен начин на мислене, и да го пренесат 
в епохата, когато е предвидено неговото преодоляване. Тогава онези хора, които не 
биха могли да се освободят от материалистично-ариманичното мислене, а биха 
искали да останат свързани с него, биха влезли в съюз с всичко онова, което възниква 
на Земята чрез победата на Михаил над Змея. С други думи: Те биха се свързали не с 
духовния напредък на Земното развитие, а с чисто материалния напредък. И тогава в 
определен период от Шестата арианска културна епоха тези хора ще намират удо-
волствие единствено в това да живеят сред процесите, които тогава ще се осъщест-
вяват чрез бацилите, чрез тези микроскопични врагове на човечеството. 
Към този род подробности трябва да прибавим и още нещо. Тъкмо поради своята 
собствена последователност, поради собственото си величие, естественонаучният 
начин на мислене... а също и моралният начин на мислене, са силно застрашени от 
това да бъдат погълнати от този ариманичен, материалистичен начин на мислене. 
Помислете само как разсъждават учените например в областта на зоологията. Те 
проследяват формата на Земната повърхност, останките и т.н., как в отделни пласто-
ве живеят или са живели определени животни; откриват всевъзможни подробности. 
Така природоизследователите стигат до своите научни възгледи, създават Кант-
Лапласовата теория за първичната мъглявина и започват да ни убеждават как е 
изглеждала Земята преди хиляди и милиони години. Природоизследователите си 
изграждат също и определени представи – които от физическа гледна точка са 
напълно точни – за бъдещите епохи от планетарната еволюция на Земята. Понякога 
тези представи са извънредно умни. Но на какво се опират те? Те се опират на 
следното твърдение: Ето, планетарната еволюция е била внимателно наблюдавана и 
после следват изводите – как е изглеждала Земята преди милиони години, респектив-
но как ще изглежда след милиони години! 
Но какво всъщност правят природоизследователите? Те постъпват по същия начин 
както би постъпил някой, който наблюдава примерно едно дете на възраст седем, 
осем, девет години – как постепенно неговите органи се изменят – за да изчисли 
после как биха се изменили те в хода на две, три години; накрая той умножава полу-
чения резултат и достига до резултати, които биха се получили след две или три 
столетия. Следователно той изчислява как е изглеждало детето преди сто години, а 
от друга страна – умножавайки резултатите – стига дотам, как ще изглежда детето 
след 150 години. Това е същият метод, който днешните геолози прилагат, за да си 
създадат някаква представа за миналите периоди от живота на Земята, същият 
метод, благодарение на който те стигат до теорията на Кант-Лаплас и т.н. Това е 
точно същият метод, с чиято помощ днешните материалисти предвиждат какво ще 
стане със Земята според физическите закони. Но ние ще се съгласим, че при човека 
тези закони не са валидни, чисто и просто защото преди сто години  седемгодишното 
дете изобщо не е съществувало и че след 150 години то също няма да е тук на 
Земята. 
Но този подход не е верен и по отношение на Земята. Така изглеждат и нещата със 
самата Земя. Земята е възникнала много по-късно, отколкото показват изчисленията 
на Тиндал, Хексли и Хекел... Тук ние забелязваме твърде странни неща и противоре-
чия в нашата епоха. Да си представим един сериозен природоизследовател, който 
чете тези думи. Той положително ще възрази: Но това са глупости, чисти глупости! –
Обаче да си представим един духовен изследовател, който вижда зад нещата…, той 
също ще оцени становището на природоизследователя като чиста глупост! Защото 
всички хипотези относно началото и края на Земята са недомислия и глупости, те не 
са нищо друго освен глупости, въпреки че са съставени твърде остроумно. 
Намираме се във времето, когато тези неща трябва да бъдат разглеждани с най-
голяма точност. Днешният човек трябва да свързва своите представи съвсем ясно, 
съвсем точно. Земята отдавна ще бъде превърната в труп, още преди да е настъпило 
времето, когато ще сме изменили до такава степен нашите материалистични предс-
тави, че да се издигнем до едно по-скоро духовно съществуване. Ние няма да сме в 
състояние да търсим такива физически инкарнации, както правим това днес, върху 
една Земя, която вече няма да ни носи. Обаче онези хора, които остават свързани с 
материалистичния начин на мислене и не успяват да се освободят от него, ще допъл-
зят в бъдещите си форми по тялото на Земята и ще търсят своите занимания в това, 
което ще възникне от действията на бацилите, на туберкулите и т.н…, понеже тогава 
тези същества ще са част от трупа на Земята. Сега те са само далечни пророци на 

                                                                                  
всичко онова, което занапред ще се случи с цялата Земя. А после ще настъпи една 
епоха, когато привържениците на материалистичния разум ще се свържат с Лунните 
Същества и заедно с Луната ще кръжат около Земята, която ще се е превърнала в 
шлака, в труп. Защото тези същества, тези човеци, които остават свързани с матери-
алистичния разум, не искат нищо друго, освен да приковат живота тук долу на Земята, 
да останат окончателно свързани с живота на Земята, без да търсят освобождаването 
си от трупа на Земята, без да се стремят към новия душевно-духовен облик на наша-
та планета. 
Днес тези ариманични и материалистични сили намират израз в духовните представи 
на хората, в техните морални импулси, днес хората с лека ръка кръщават какво ли не 
с името “морални импулси”; занапред тези сили лесно могат да прераснат в такива 
импулси, които ще приковат човека и то по негова собствена воля! към планетарното 
тяло на Земята. Тези неща трябва да бъдат разбрани в тяхната истинска светлина. 
Особено внимание заслужават процесите, които сме склонни да почитаме като нещо 
самопонятно. Това се отнася и за много от природните закони, които днес са разглеж-
дани като нещо самопонятно, а всеки, който не ги признава, е смятан за дилетант или 
за глупак. 
С тези неща е свързано и едно друго явление, едно явление, което не трябва да се 
изпуска от внимание, макар че хората правят точно това. Днес хората са убедени, че 
духовните Същества и техните действия нямат никакво отношение към установения 
от човеците порядък на Земята. Хората не обичат да говорят за духовни причини на 
събитията, които се разиграват сред човечеството. Обаче онзи, който е запознат с 
действителните процеси, които се разиграват днес знае: днес се упражняват и то в 
изключително голям размер психични и духовни въздействия от Духовния свят върху 
хората, които живеят тук на Земята. Днес хората са насърчавани чрез подобни 
психични въздействия много повече, отколкото допуска материалистичното мислене... 
И ако човек има възможност да проследи тези неща, той ще намери потвърждение 
буквално на всяка крачка... ще се учудим какъв огромен процент заема директното 
влияние на Духовния свят! Днес хората се намират под влиянието на Духовния свят в 
много по-голяма степен, отколкото те сами допускат. И тъкмо най-важните събития, 
които на пръв поглед са дело на хората, всъщност се извършват под въздействията 
на Духовния свят... И това, което става тук на физическото поле, то всъщност е един 
вид проекция, един вид сянка от нещо, което става в Духовния свят. Само че това, 
което става в Духовния свят, е първопричина, то винаги се случва по-рано. Всичко, 
което се случва тук във физическия свят, се подготвя в Духовните светове. Събитията 
на физическия свят могат да бъдат разбрани само, ако знаем, че фактически те се 
подготвят в Духовните светове» (GA177, 14.Х.1917). 
 «В Духовния свят външната форма на нещата не е от най-голяма важност. Във 
физическия свят средствата за проява на духовния живот са многообразни и оформят 
два полюса, две групи: одухотворените средства на Архангел Михаил, работещи 
пряко, по човешки начин, работещи по интимен начин от човек към човек, от душа към 
душа, от сърце към сърце, и интелигентните бездушни средства на Ариман, работещи 
чрез механични средства – печатане, машини, апарати и др. 
Духовният живот се излива върху човека, протича през човека в непрекъснат поток от 
Духа. Но когато буквата бъде фиксирана чрез механични средства, така да се каже от 
другия полюс, когато тя идва пред очите на хората като отпечатана буква, тогава тя 
става Ариманова духовна сила. Механичните средства, в т.ч. печатането, могат да 
бъдат почвата, от която могат да възникнат демонични сили, добре приспособени да 
се борят срещу управлението на Архангел Михаил. Всеки човек трябва да е в състоя-
ние да възприема значението на реалностите в живота; той трябва да признава, че 
печатането е духовна сила, но че е точно онази духовна сила, която Ариман е поста-
вил срещу Архангел Михаил. На онези, които в Духовните светове са се обучавали в 
школата на Архангел Михаил, Архангел Михаил непрекъснато е правел следното 
предупреждение: «Когато отново слезете на Земята, за да може да има въздействие 
това, което тук сме приготвили, съберете хора около себе си, известете им съществе-
ните неща устно и не считайте “литературните въздействия”, произведени в света 
чрез отпечатаната книга за най-важни – работете интимно, пряко човек с човек». Ако 
вместо да работим само чрез книги, ние се срещаме и оставим импулсите да текат в 
нас в сферата на човешкото и личното и само след това използваме книгите като 
помощници на паметта, ще сме в състояние ефективно да противодействаме на 
Ариман. Неминуемо е да използваме техническите средства, апаратите и т.н., защото 
ние също трябва да овладеем това изкуство на Ариман – в противен случай ще 
попаднем в мрежите му. 
Ние трябва да сме наясно с Аримановия дух на времето, в противен случай ще дадем 
на Ариман огромна сила. Не се касае само да противостоим на печатаната книга, на 
вестника, а да ги поставим в отношение с онова, което работи пряко, по човешки 
начин. Онова, което трябва да направим, е да облагородим изкуството печатане чрез 
нашето благоговение към Михаиловата мъдрост. Какво иска чрез изкуството печатане 
да постигне Ариман в противовес на Архангел Михаил? Ариман цели да победи 
Интелигентността. И къде виждаме Аримановите Духове най-силни в тяхното атаку-
ване на Михаиловия век? Откриваме ги тогава, когато се извърши понижаване на 
съзнанието в човешките същества. Тези Ариманови Духове тогава обсебват човешко-
то съзнание, те се вкопават в него. Например през 1914 г. много индивиди в понижено 
състояние на съзнанието се забъркаха в събития, които доведоха до започването на 
ужасната война. И вътре в пониженото съзнание на такива хора войнствата на Ари-
ман отвориха Световната война – отвориха я чрез човешки същества... Човек... 
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ден Дух, се намира... във вътрешен съюз с Михаил. Тези две 
сили: Михаил и немският Народен Дух, се намират в пълно 
съзвучие; на тях им е възложено да изразят в наше време Им-
пулса на Христос във форма, съответстваща на целия характер 
на нашата епоха”882, т.е. да пронижат с Импулса на Хрис-
тос Съзнателната душа с помощта на силите на инди-
видуалния „аз” на човека. 
Зародишите на такъв стремеж може да се наблюдават 

в Гьоте. „Гьоте иска да внесе Импулса на Христос в най-
съкровеното на душата, без да го смесва с външната проява на 
народното начало, с външната структура [на църквата], която 
съществува на физическия план. Той търси непосредствената 
връзка между индивидуалната човешка душа и Импулса на 
Христос”883. По този начин индивидуално възприетият в 

                                                                                  
трябва да погледне дълбоко в историята и да схване, че там, в дадено място стоеше 
една влиятелна личност, на друго място – друга, и на трето – трета, и тези хора бяха 
в понижено състояние на съзнанието. Това беше удобен случай за Ариман да ги 
обсеби. И ако искаме да осъзнаем колко лесно е в наше време някой да бъде обсебен 
от Ариман, необходимо е само да си помислим за този пример. 
Аримановото влияние в печатното изкуство в съвременността е придобило дълбоко 
значение. Авторството така да се каже е популяризирано. Ариман вече е автор! Не 
само хора са обсебвани от него, какъвто е случаят с отварянето на войната, но чрез 
това, че той се проявява на Земята чрез човешките души, самият той се явява и като 
автор. Не трябва да се учудваме, че той е много блестящ автор, защото Ариман е 
силен, всеобхващащ Дух. Наистина, според намеренията на добрите Богове, по 
природа Ариман не е подходящ да помага на еволюцията на човечеството на Земята 
– той й се противопоставя. Все пак в своята собствена сфера той е не само напълно 
полезен, но и благотворна сила – защото Същества, които на едно равнище на 
световните събития са напълно злотворни, на друго равнище са благотворители. 
Михаиловото обучение работи и днес е възможно хората, чиито сърца и души са 
правилно настроени, да се приближат към него. То учи как самият Ариман като автор 
е направил усилия – първи усилия с дълбоко потресаващ, дълбоко трагичен характер 
– работещ разбира се чрез едно човешко същество, чрез Ницше. Ницше беше първи-
ят Земен човек изцяло обсебен от Ариман. Ницшевият “Антихрист”, неговата “Екце 
Хомо”, неговата автобиография и анотациите към “Воля за власт” – тези най-
блестящи глави на модерното авторство с техните често дяволски съдържания – са 
дело на Ариман, упражняващ своята власт над онова, което чрез букви на Земята 
може да бъде подчинено на неговото управление чрез изкуството печатане. Ариман 
вече се явява като автор и неговата работа ще продължи и както става ясно не само в 
книгопечатането. На Земята трябва да сме нащрек, за да се разбере, че не цялата 
продукция на авторството може да се счете от еднакъв калибър. Трябва да разберем, 
че едно Същество се самообучава да стане един от най-блестящите автори в непос-
редственото бъдеще: това Същество е Ариман. Човешки ръце ще напишат книгата, 
но Ариман ще бъде авторът. Нужна е бдителност по отношение блестящите работи 
на Ариман като автор. Той подготвя и ученици за своята цел: в наши дни мнозина се 
обучават чрез подсъзнанието по такъв начин, че такива души ще са в състояние 
отново бързо да се преродят и да станат инструменти на Ариман като автор. Той 
пише във всички области! Необходима е бдителност и благоговеен ентусиазъм за 
Михаиловата мъдрост» (GA240, 20.VІІ.1924). 
 „Михаил работи с духовния елемент на културата, той излива духовност, която се 
стреми да донесе просветление на човечеството под формата на идеи, на мисли – но 
идеи и мисли, които схващат духовното. Михаил се стреми човекът да стане свободно 
същество, вдъхновява хората да развият едно духовно съзвучие с личната 
интелигентност, да могат да бъдат мислители и същевременно истински духовни, 
защото иначе всевъзможни демонични Ариманови сили завладяват човеците” 
(GA240, 19.VІІ.1924). 
 «Архангел Михаил е пръв помощник в Земните дела, “лицето” на Висшия Слън-
чев Дух Христос. Михаил ни учи зад всичко да съзираме Духа, всичко да правим 
безкористно, с любов в името на Духа. Човешката индивидуалност е деен фактор в 
еволюцията на историята... Думите ми са отправени главно към сърцата. Сърцата на 
човеците трябва да станат помощници на Михаил за побеждаване на Интелигент-
ността, която е паднала на Земята. Както някога старият Змей... беше смазан от 
Михаил, така трябва Интелигентността, която сега е станал Змеят, да бъде оконча-
телно победена от Михаил, да бъде одухотворена от Михаил. И винаги, когато Змеят 
се появи в своето неодухотворено състояние, трябва да го познаем чрез бдителност-
та, която принадлежи на антропософския Дух и се развива чрез Михаилоподобната 
насока на душата» (GA240, 20.VІІ.1924). 
 
882 GA157, 19.І.1915. 
 
883 GA185, 3.ХІ.1918. 

душата Импулс на Христос я изпълва със стремежа да 
издигне всичко възприемано в сетивния свят до спири-
туалното884, в което се състои същността и световноис-
торическата задача на Гьотеизма. Рудолф Щайнер на-
рича този негов централен стремеж също „дух на Граа-
ла”, който непрекъснато се показва в много отделни 
индивидуалности на Средна Европа. 
За разлика от Източна Европа обаче той действа в тях 

не като изначално присъстваща в душата вътрешна 
сила – присъстваща в нея само поради принадлежност-
та на човека към източноевропейските народи – а тряб-
ва да бъде съзнателно възпитан в себе си от всяка от-
делна личност, от единичния „аз” на човека. Такъв въз-
питан „дух на Граала”, макар и в началния стадий на сво-
ето развитие, е действал в подосновите на душата на 
Гьоте885 и в произлизащото от него и разработено от 
Рудолф Щайнер течение на Гьотеизма. Това течение, 
като нов духовен живот на Средна Европа, трябва рано 
или късно да изиграе важна роля в духовното пробуж-
дане на източните славяни, да им посочи най-прекия и 
правилен път за постепенно „издигане” в Съзнателната 
душа886 на живеещия в дълбините на техните Сетивни 
                                                 
884 От окултна гледна точка този процес се състои в постепенното 
осъзнаване от човека в своето жизнено тяло на потока етеризирана 
кръв на Христос, който след Мистерията на Голгота струи в него от 
сърцето към главата, а оттам – непосредствено в Духовния свят. В 
човешкото същество този поток изразява общата тенденция на изди-
гане от Земното към свръхсетивното, от микрокосмоса към Макро-
космоса, която Христос Исус е придал на цялото Земно развитие в 
резултат на Мистерията на Голгота. Постепенното осъзнаване от 
хората на този етерен поток в себе си впоследствие ще ги доведе до 
непосредственото ясновидско изживяване на Христос в етерно тяло в 
най-близкия до Земята Духовен свят (виж GA130, 1.Х.1911). 
 
885 Виж по-подробно в GA185, 3.ХІ.1918. Сега може да се разбере, 
защо Рудолф Щайнер е нарекъл Гьоте човек, който „най-малко от всичко е 
мислил луциферично” (GA191, 15.ХІ.1919). А ако се вземе под внимание, че 
Изтокът на Европа като цяло притежава естествена склонност към 
луциферизирано мислене, то става очевидно, каква неоценима помощ 
може и трябва в бъдеще да му окаже Гьотеизмът именно за преодоля-
ване на тази склонност. 
Още една характерна черта сближава Гьотеизма с основното душевно 
настроение на човека на Източна Европа. Основното душевно наст-
роение в своята насоченост към бъдещата Шеста културна епоха 
постоянно пребивава в състояние на някакво вътрешно очакване 
(поради това Рудолф Щайнер е нарекъл славянската култура „култура 
на очакването”), свързано с неосъзнатия засега в голяма степен стремеж 
към ново познание на Мистерията на Голгота. А това настроение 
изпълва и Гьотеизма, правейки го истински предтеча на Антропосо-
фията: „Гьотеизмът – това е също настроение на очакване на ново разбиране на 
Мистерията на Голгота” – казва Рудолф Щайнер (GA188, 11.І.1919), т.е. 
очакване на онова, което Антропософията донася сега на човечество-
то и което единствено може да спаси Русия в наше време. 
За това Рудолф Щайнер говори във втората лекция за руснаци 
(GA158, 5.VІ.1913): „Тогава във вашите души ще може да стане действително 
онова, което е необходимо за спасяване на вашата страна: връзката на Мистерията 
на Голгота с човешкото разбиране на тази Мистерия”. За това, доколко силно 
този стремеж към ново, разумно разбиране на централните тайни на 
Християнството винаги е присъствал в най-достойните руски хора 
свидетелства следното място от писмото на Владимир Соловьов от 2 
август 1873 г., в което той пише за това, че най-важната цел е „да се 
придаде на вечното съдържание на Християнството нова, съответст-
ваща му форма, т.е. да му се придаде разумна форма... И ако Христи-
янството действително намери своя израз в тази нова форма, ако то 
бъде в своя истински образ, тогава от само себе си ще изчезне онова, 
което досега му е пречило да проникне във всеобщото съзнание, а 
именно – неговото мнимо противоречие на разума” (н). 
 
886 Виж думите на Рудолф Щайнер за значението на Гьотеизма за 
Източна Европа, приведени в Глава 21. 
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души „дух на Граала”. 
 
Тази централна задача на Средна Европа по отноше-

ние на Източна, състояща се в предаване на плодовете 
от своя духовен живот на Източна Европа, в художест-
вена форма изобразява образът на Фауст в стенописа на 
един от куполите на първия Гьотеанум (виж фотогра-
фията “Фауст, инспириращ гений, дете и скелет” в при-
ложение “Окултни печати, репродукции и фотографии). 
Като представител на Петата следатлантска културна 

епоха, Фауст преди всичко е носител на Съзнателна 
душа. За разлика обаче от човека на Запада, той не само 
следва нейния изначален стремеж за едностранчиво 
познание единствено на физическо-сетивния свят, но се 
обръща към онова, което живее в неговата собствена 
душа, стреми се към себепознание. С други думи, той 
иска да достигне пронизване на своята Съзнателна ду-
ша със силите на своя „аз”, нейното задълбочаване. 
В композицията на стенописа на малкия купол Фауст 

е изобразен с вдигната нагоре дясна ръка, означаваща 
„О човеко, познай себе си!”, и е поместен между символа 
на смъртта (скелет) и символа на живота, на раждането 
(дете). Това също са силите на старостта и силите на 
младостта на Народните души на Западна и Източна 
Европа, предразположени към развитие съответно на 
механичния и евгеничния окултизъм887. Самата фигура 
на Фауст е обърната към Източна Европа, която в обра-
за на детето се стреми към него като представител на 
Средна Европа, за да възприеме и усвои плодовете на 
одухотворената и задълбочена благодарение на „аза” 
Съзнателна душа във формата на пронизан с Импулса 
на Христос нов духовен живот (думата „ICH”, т.е. 
„аз”на немски език, единственото написано на фреска-
та, означава също първите букви от името Исус Хрис-
тос888). А композиция като цяло е художествен израз на 
централната мисия на Средна Европа в Петата следат-
лантска епоха, мисия, която може да се изрази във 
формулата, която макар и да не се съдържа във „Фауст” 
на Гьоте дословно, живее в душата на неговия велик 
създател: „На свободна Земя, с Христос в душата, водейки 
хората в Земния живот към Духа”889. „На свободна Земя” – ще 
рече, върху основата на завоюваното от човека с по-
мощта на Съзнателната душа; „с Христос в душата” – с 
висшата сила „Аз съм” в Съзнателната душа; „водейки 
хората в Земния живот към Духа” – т.е. изпълнявайки ос-
новната задача на Науката за Духа в съвременната епо-
ха890. 

                                                 
887 В лекцията от 29.VІ.1921 г. (тя е издадена отделно под название 
„Der Baugedanke des Goetheanum”, Dornach 1986) Рудолф Щайнер 
говори за тези образи така: „Редом със стремящия се към познание човек 
възникват раждането (детето) и краят на живота – смъртта”. За механичния и 
евгеничния окултизъм виж по-подробно лекцията от 1.ХІІ.1918 г. 
(GA186). 
 
888 Бел. пр.: «Немското “аз”, “ich“ съдържа инициалите на Iesus Christus. Велики 
Посветени са въвели тази дума» (GA97, 19.І.1907). 
 
889 GA210, 19.ІІ.1922. 
 
890 Думите „водейки хората в Земния живот към Духа” в този контекст следва 
да бъдат съпоставени с първия ръководен тезис (Leitsatz) на Рудолф 
Щайнер, определящ същността и целите на основаната от него Ант-
ропософия: „Антропософията е път на познание, който иска да води духовното в 

Над образа на Фауст като представител на Средна 
Европа е поместена мощна „ангелоподобна фигура”891, с 
дясната ръка благославяща неговия стремеж към себе-
познание и възникването от него на нов духовен живот, 
а с лявата – с широк приканващ жест посочваща пътя 
на още по детски отворената за въздействията на новия 
духовен живот източнославянска душа към онова, кое-
то някога трябва да настъпи като своеобразно „причас-
тие” на Средна и Източна Европа. 
В тази „ангелоподобна фигура”, инспирираща и насоч-

ваща Фауст в неговите духовни стремежи, може да се 
види образът-имагинация на ръководещия най-
многобройния средноевропейски народ немски Наро-
ден Дух (Архангел) или едно от служещите му в Ду-
ховните светове Същества. А над фигурата на детето, 
устремено към Фауст, достигнал задълбочаване на Съз-
нателната душа със силите на „аза” и нейната прониза-
ност с Импулса на Христос, е поместена осеняващата 
го Висша Сила в образа на „ръката на Провидението”. 
Този образ може да се разбере като „воля на мировата 
мъдрост”, пророчески сочеща към бъдещето на източни-
те славяни, към онова, което очаква своя час за слизане 
долу: към идващия в Шестата епоха принцип на Духа-
Себе. 

 
По пътя към посоченото духовно обединяване на 

Средна и Източна Европа дебнат две опасности. Първо, 
действащите на Изток в Европа демонични сили да 
успеят някак да навредят на развитието на духовния 
живот в Средна Европа. „Най-голямо нещастие би било за 
Източна Европа, ако тя би навредила на онези духовни сили, с 
помощта на които тя трябва да се издигне нагоре и затова й е 
необходимо да почита и за които да се грижи”892. До извест-
на степен това „най-голямо нещастие” вече се е случило. 
Такова е разделянето на Средна Европа след Втората 
световна война и пълното подчиняване на нейната из-
точна част на политическия и военния диктат на бол-
шевизма893. 
                                                                                  
човека към духовното във Вселената” (GA26). Приведената тук интерпретация 
на образа на Фауст не изключва и другата, по-общочовешката (поне-
же всички имагинативни образи винаги са многослойни). От тази 
гледна точка Фауст е водещ представител на цялата Пета следатлант-
ска културна епоха (епохата на Съзнателната душа). Като такъв, той с 
всички сили на своята душа се стреми към истинско себепознание, 
т.е. към търсене в своята душа на Импулса на Христос. (Буквите ICH 
пред него същевременно означават и местоимението „аз”, и моногра-
мът на Исус Христос). 
По този път той постепенно преодолява в себе си силите на смъртта, 
произлизащи от мъртвото, абстрактно мислене на съвременността 
(скелетът е редом с него), за да намери след това в пълно съзнание в 
себе си изначалните душевни сили на човечеството, не засегнати от 
грехопадението (образът на детето, устремяващо се към него), като 
единствено способни да усвоят в себе си Импулса на Христос (виж 
GA15, Глава І; GA114, 26.ІХ.1909). 
 
891 29.VІ.1921 (виж б.п.ч. 887). 
 
892 GA157, 17.І.1915. 
 
893 Обаче казаното има още една важна страна. Понеже в момента на 
освобождаване от болшевишката диктатура, съпровождано с разру-
шаване на всички предишни социални структури, Източна Германия 
за кратко време се е оказала в много по-благоприятни условия за 
осъществяване на „тричленността на социалния организъм”, отколкото За-
падна Германия, където всички държавни и социални учреждения 
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Втора опасност – това е неразбирането или даже заб-
вението от самата Средна Европа на своите истински 
задачи и своята спиритуална мисия в развитието на 
човечеството. След Втората световна война, със започ-
ването на така нареченото „икономическо чудо” – из-
вънредно бързото материално възстановяване на за-
падните области на Германия и свързаното с него масо-
во проникване в нея на „американизма”, който й е напъл-
но чужд и води единствено към упадък всеки истински 
духовен живот – тази опасност е станала особено сери-
озна. 
Ще бъдат ли чути гласовете на антропософите в об-

ществото на всеобщо материално изобилие и на най-
голяма духовна нищета и творческа пасивност, ще бъ-
дат ли видени, правилно оценени и общопризнати тех-
ните многообразни инициативи, техният стремеж на 
всяка цена да останат верни на истинския Дух на 
Средна Европа и неговите високи спиритуални задачи? 
Ще успее ли носеният от тях импулс на свободния ду-
ховен живот да стане водещ импулс на цялата съвре-
менна средноевропейска култура, а в бъдеще – и на 
цялото цивилизовано човечество? Или носителите на 
новия духовен живот ще се окажат в решаващия исто-
рически момент твърде малобройни, техните духовни 
сили – твърде слаби, а тяхното влияние върху култур-
ното развитие на Средна Европа – недостатъчно? В 
настоящо време още не е възможно с пълна увереност 
да се отговори на тези въпроси. Бъдещето ще донесе 
отговорите. И все пак напълно сигурно е едно: и Запа-
дът и Изтокът рано или късно ще се нуждаят от средно-
европейския духовен живот. Западът – достигайки в 
Петата следатлантска епоха световно икономическо 
господство и глобална политическа власт, за да ги 
обърне в благо, а не във вреда на цялата Земна еволю-
ция. А Русия – чрез приемане в своята душа на новия 
духовен живот – да намери онзи единствен път, който 
да я поведе към предначертаното й от Мировото Ръко-
водство бъдеще. „Бъдещето на Русия е в нейната готов-
ност да приеме онзи Дух, който пламна върху развали-
ните на загиващата материалистична цивилизация [на 
Запада]” – е писала Мария Щайнер-Сиверс в предгово-
ра към руското издание на книгата на Рудолф Щайнер 
„Теософия. Въведение в свръхсетивното познание на 
света и мисията на човека” (GA9)894. 
Така в хода на световното развитие е заложено онова, 

което Рудолф Щайнер е нарекъл „призив към средноевро-
пейския духовен живот”, който ще прозвучи някога в бъ-
дещето от името на цялото човечество. И „най-голяма”, 
„ужасна катастрофа” за цялото Земно развитие може да 
стане ако самата Средна Европа до това време не раз-
бере и не приеме този духовен живот, не го направи 
основа и ръководен импулс на целия свой културен и 
социален живот. «Но едно нещо в никакъв случай не трябва 
да настъпи, понеже това би било най-ужасното, а именно: ако 
светът за своето собствено спасение ще призовава за възкреся-

                                                                                  
вече силно са закостенели и са били подложени на голямо влияние на 
американизма. 
Обаче в настоящо време се налага да констатираме, че тази уникална 
възможност е била безвъзвратно пропусната. 
 
894 Виж б.п.ч. 524. 

ване на средноевропейския духовен живот, а това стане в срав-
нително не много отдалечено време, но в самата Средна Европа 
не се намерят хора, които да заемат ръководното, водещо по-
ложение в духовния живот, и самият този призив не бъде разб-
ран... Това би било най-голямата загуба за света. Това би била 
една от най-ужасните катастрофи, които може да изпита Земя-
та... ако се отправи призив към Средна Европа: „Ние се нужда-
ем от духовен живот” – а в [Средна] Европа не му обърнат 
внимание, минат покрай този призив, защото самите те не са се 
научили да ценят този средноевропейски духовен живот. Да си 
припомним днес за това, в какво би могла да се състои мисията 
на човека на Средна Европа в най-близкото време: да разбере 
от самата същност на средноевропейската духовност, какво 
светът би искал да усвои от Средна Европа. Ще бъде ужасно, 
ако в Средна Европа в описания момент няма да се намери 
никой, който би разбрал, какво означава да даваш»895.За дейс-
твителната работа особено важен е този „призив”, който 
с абсолютна необходимост рано или късно ще прозву-
чи от народите на Източна Европа. Тази необходимост 
е абсолютна затова, защото тя духовно е обоснована от 
най-великите закони, управляващи цялото Земно разви-
тие на човечеството. Ако, както ние видяхме, започвай-
ки приблизително от 1917 г. в източноевропейските 
народи се развива главно Разсъдъчната душа или Ду-
шата на чувството (виж Глава 16–Г), то от самите при-
същи на нейното развитие напълно обективни законо-
мерности следва, че рано или късно всички тези народи 
(но именно народи, а не техните отделни представите-
ли) ще стигнат до прага на Съзнателната душа, което 
ще свидетелства за началото на нейното развитие в 
самата народна среда. Това ще стане! И когато това 
настъпи896, то първото пробуждане на силите на Съзна-
телната душа ще се изрази именно в този голям въпрос 
или призив, за който говори Рудолф Щайнер. 
Този истински „въпрос на Парсифал”, въпросът за Съз-

нателната душа, който ще прозвучи от Изтока на Евро-
па, може да се формулира така: съществуват ли в цяло-
то човешко развитие само ариманизирани форми на 
Съзнателната душа, показващи се, от една страна, в 
болшевизма, а от друга – в многобройните псевдодос-
тижения на масовата антикултура на „американизма”, в 
последно време започващи все повече да проникват 
също и на Изток в Европа (реклама, рок-музика, сексу-
ална свобода, порнография и много, много други), или 
съществува и друга форма на Съзнателната душа: спи-
ритуализирана, пронизана с Импулса на Христос? Носи 
ли все по-голямото индивидуализиране на човека, за-
ложено в Съзнателната душа, на цялото Земно развитие 
само зло, разрушение, морален упадък и безкрайни 
пробиви на диви, антисоциални инстинкти, или осво-
бождаващата се от външните норми, закони, заповеди и 
традиции човешка индивидуалност ще бъде способна 

                                                 
895 Из заключителното слово, произнесено от Рудолф Щайнер на 17 
септември 1923 г. на конференцията на Антропософското Общество в 
Щутгарт. Цитат от Lili Kolisko, Eugen Kolisko. Ein Lebensbild. Gerab-
roun–Grailsheim 1961. 
 
896 Тук не е място да се пророкува за конкретни срокове, макар сега 
да се виждат първите симптоми на това, което може да настъпи даже 
по-скоро, отколкото би могло да се предположи. 
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да породи от себе си висши нравствени идеали и нови 
социално действащи импулси, съответстващи на идеа-
лите и Импулсите на самия Христос? Понеже там, къ-
дето човек, освобождавайки се от външната принуда и 
авторитета, дълбоко познае самия себе си и после сво-
бодно действа в света, изхождайки само от вътрешното, 
вечното ядро на своето същество, там в него и чрез него 
действа Христос като висш божествен първообраз на 
истинската индивидуалност, на безсмъртния „аз” на 
всеки човек. Тогава всеки акт на моралната интуиция 
на такъв човек ще стане реалното осъществяване на 
словата на апостол Павел: „Не аз, а Христос в мен”. 
В наше време такова одухотворяване на Съзнателната 

душа, свързано с непосредственото й пронизване с Им-
пулса на Христос, е възможна само в Антропософията 
и чрез Антропософията. Нещо повече, в определен 
смисъл цялата антропософска наука, започвайки с „Фи-
лософия на свободата. Основни принципи на един мо-
рален светоглед” (1894 г.) и завършвайки със статиите 
за „Мистериите на Михаил” (1924–1925 г.), в които 
след изтичането на трийсет години Рудолф Щайнер е 
разкрил окултните източници на импулсите, довели до 
възникването на тази книга, не са нищо друго, освен 
световно известие, световно откровение на изцяло 
пронизаната от Христос Съзнателна душа897. 
Именно такъв отговор на своя исторически „въпрос на 

Парсифал” ще очаква Източна Европа от Средна Европа. 
И ако отговорът прозвучи с достатъчна сила, ако 
Средна Европа представи на Източна Европа достатъ-
чен брой носители на пронизана с Импулса на Христос 
Съзнателна душа, и й покаже цялото многообразие на 
конкретните плодове на одухотворяването на всички 
области на човешката култура и практика: наука, из-
куство, образование, медицина, селско стопанство, 
социална организация, религиозни импулси и т.н. – то 
тогава източноевропейските народи ще могат посте-
пенно да се съединят с такава форма на Съзнателната 
душа без ни най-малък ущърб за своя вътрешен живот. 
В този случай източноевропейските народи на свой 

ред ще се окажат в състояние да пронижат такава Съз-
нателна душа с изначално живеещия в тях „дух на Граа-
ла” и по такъв начин да встъпят по пътя на нейното 
вътрешно преобразяване в „Дева София”, в „субстанцията 
на София”, способна в Шестата културна епоха съзна-
телно да възприеме принципа на Духа-Себе898. 
И така, като цяло ние имаме перспективата на удиви-

телното развитие на силите на Съзнателната душа в 
Петата културна епоха в посока от Запад на Изток. На 
Запад Съзнателната душа изначално действа с при-
родна, инстинктивна сила и практически е изцяло 
обърната към външния свят за неговото всестранно 
изучаване и покоряване. В Средна Европа, на която 
Съзнателната душа не е дадена изначално, и поради 
това отделните индивидуалности трябва самостоятелно 
да я възпитат в себе си, съществува възможност за за-
дълбочаване, за развиване на Съзнателната душа чрез 

                                                 
897 Виж GA26, статията „Мисията на Михаил в световната епоха на 
човешката свобода”. 
 
898 Виж GA100, 20.ХІ.1907. 
 {Бел. пр.: Виж също GA103, 31.V.1908}. 

одухотворяване на човешкото познание като такова. 
Началото на това е поставено в спиритуализирането на 
самото мислене в духа на истинския Гьотеизъм, а про-
дължение ще стане вече непосредственият път във 
висшите светове, описан в антропософските книги и 
лекции на Рудолф Щайнер. 
А що се отнася до източноевропейските народи, то на 

тях Съзнателната душа първоначално не им е дадена, 
защото тяхната историческа задача е не в Петата, а в 
Шестата културна епоха. За нейното осъществяване 
обаче те ще се нуждаят от този душевен принцип и 
поради това ще трябва да го приемат отвън, но единс-
твено в такава форма, която да не бъде разрушителна за 
техния вътрешен живот. Тази форма на Съзнателната 
душа те могат да намерят само в Средна Европа, ако, 
разбира се, последната се окаже на висотата на своите 
духовноисторически задачи. Тогава, приемайки Съзна-
телната душа в своята вътрешна същност и постепенно 
пронизвайки я с „духа на Граала”, източните славяни ще 
я направят носителка на висшите морални импулси на 
човечеството, т.е. изцяло ще я превърнат в София. 

 

 
 

А ако отговорът на Средна Европа на „призива” от Из-
ток в решаващия момент не прозвучи с достатъчна си-
ла, то източните славяни ще се окажат пред двойна 
негативна перспектива, която вече беше разгледана по-
горе. 
Една част от тях ще бъде подложена на опасността от 

пълно падане под действието и влиянието на аримани-
зираната Съзнателна душа във формата на „американи-
зъм”, на който източноевропейските народи са способни 
вътрешно да противостоят в неизмеримо по-малка сте-
пен, отколкото народите на Западна Европа и Америка 
(САЩ. Бел. пр.). 
А другата част от тях, поради страх от такава проява 

на Съзнателната душа и неприемането на тази проява, 
да се насочи към традиционната, луциферично оцвете-
на религиозност. В двата случая това ще бъде равно-
силно на загубата от източните славяни на възможност-
та за изпълняване на тяхната мисия в развитието на 
човечеството899. 

                                                 
899 Тук трябва макар и накратко да бъде посочена още една опас-
ност, заплашваща Русия и нейните задачи в Шестата културна епоха. 
Тя произтича от самото географско положение на страната между 
Европа и Азия. Това е опасност за падане под най-древната, чужда на 
Импулса на Христос, азиатска мъдрост (виж GA158, 11.ІV.1912). 
Съдбата на Е. П. Блаватска символично сочи към такава възможност. 
Започвайки с положителния розенкройцерски окултизъм и премина-
вайки после през членуването в цяла редица различни западни тайни 
ложи, но така и не съгласила се на поставените й там условия, тя е 
била, като наказание за свето „непокорство”, подложена на така нарече-
ния „окултен плен”, от който по-късно са я освободили тибетско-
индийските „братства”, в резултат на което Блаватска до самия край на 
своя живот е станала тяхно послушно оръдие (виж по-подробно за 
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окултната съдба на Блаватска в GA254, 11.Х.1915 и GA262, „Ръкопи-
си от Бар”, раздел ІІІ). 
В началото на ХХ столетие е бил предприет нов опит да се влезе в 
пряк контакт с обитаващите Тибет „учители” на Блаватска. Този път 
връзка с тях са успели да осъществят художникът Николай Рьорих 
(1874–1947) и съпругата му Елена (1879–1955), в резултат на което 
Елена Рьорих е публикувала в 1927 г. в столицата на Монголия Улан-
Батор в тираж 200-300 екземпляра малка книжка с беседи с махатми-
те под название „Община” (репринт на това издание е бил издаден в 
няколко броя на списанието „Трезвеност и култура” през 1989–1990 
г.). 
Най-съществената черта на тези беседи е било може би изключително 
положителното отношение на тибетските мъдреци към тогавашните 
събития в Русия, към болшевишкия преврат и особено към личността 
на самия Ленин, когото в разговорите с Рьорихови те са наричали 
„махатма”. Вероятно от този таен източник наименованието „махатма 
Ленин” е било разпространено след това в най-широките кръгове на 
азиатското население, по-нататък неизменно отнасящо се много 
положително към новата власт в Русия и към нейните мероприятия. 
Публикуването на „Община”, обаче, е било предшествано от посеще-
ние на Рьорихови в болшевишка Русия, през време на което те са 
били официално приети в Москва от наркома по външните работи 
Чичерин и дълго са беседвали с него „за възможността за обединява-
не на Русия и огромния будистки свят с помощта на [тибетските] 
махатми”. А Рьорихови по поръчение на махатмите са предали на 
наркома „като дар кутия със земя, взета от гробовете на великите 
мъдреци на Индия”, а също и писмо от махатмите до болшевишкото 
правителство, в което те са писали: „Изпращаме земя на гроба на 
нашия брат Махатма Ленин... ние признахме съвременността на 
вашето движение [т.е. на болшевизма] и ви изпращаме нашата по-
мощ... Поздрав за вас, търсещите Общото Благо!”. При това идване 
Рьорих е предал на наркома по просветата Луначарски свои нови 
картини, нарисувани от него в Хималаите. Сред тях е била и картина-
та „Явление срока” („Началото на феномена”), със следното съдър-
жание: „Над спокойната земя се появява главата на гиганта-богатир, 
зорко гледащ на изток. В лицето на богатира съзираме чертите на 
Ленин” (Цитат от Е. Поляков. Николай Рерих. Москва 1985). 
Най-важното следствие от срещата с тибетските „учители” на Блаватска 
е било основаването от Елена Рьорих на ново окултно направление 
(външно независимо от Теософското Общество). То е било наречено 
„агни-йога”. Под това название в трийсетте години в основаното от 
нея в Рига издателство, Елена Рьорих е издала 14 тома, написани „под 
диктовка” на тибетските „махатми” и излагащи основите на това 
учение. Освен това, тя е превела на руски език и издала в Рига 
„Тайната доктрина” на Блаватска и е публикувала два обемисти тома 
на своята кореспонденция с духовни ученици и последователи на 
нейното учение. 
Към Антропософията Е. Рьорих се е отнасяла враждебно, за което, 
освен всичко друго, свидетелства нейното писмо от 30 юни 1934 г., 
публикувано в „Письма Елены Рерих 1932–1955 г.”, Новосибирск 
1993. (По-подробно за окултното движение на Рьорихови от антропо-
софска гледна точка виж С. О. Прокофьев. „Восток в свете Запада. 
Два восточных течения двадцатого века в свете християнской эзоте-
рики”. Ч. І. Агни-йога Елены Рерих. Изд. Новикова, Санкт-
Петербург). 
Възниква въпросът: До какво, всъщност, се домогват тези тибетско-
индийски „братства”, в миналото стоящи зад Блаватска, по-късно зад 
Рьорихови, а също и другите източни гуру от най-различни видове и 
оттенъци, пропагандиращи в Европа и Северна Америка източната 
мъдрост, която в последно време подобно на лавина е започнала да 
залива Русия? 
Техният поглед наистина също по своему е насочен към бъдещето на 
човечеството, и преди всичко към бъдещата Шеста културна епоха, и 
поради това не е чудно, че те внимателно следят всичко, което става 
на Изток в Европа. Според Рудолф Щайнер, техните намерения по 
отношение бъдещето на човечеството, произлизащи от собствените 
им егоистично-групови интереси, се състоят преди всичко в създава-
не на Земята на най-благоприятни условия за това, „човешкият род към 
средата на Шестия следатлантска епоха да престане физически да съществува на 
Земята” (GA183, 19.VІІІ.1918). 
Оттук може да се разбере и дълбоко положителното отношение на 
някои тибетски и индийски „Посветени” към болшевизма и особено към 
неговия основател „Махатма Ленин”. „За тези Посветени на Изтока резулта-
тите от ленинизма не съдържат нищо ужасно. Понеже те си казват: ако учрежденията 
на ленинизма все повече се разпространяват по Земята, то това ще бъде сигурният 
път към обричането на гибел на цялата Земна цивилизация. А точно това е изгодно на 

                                                                                  
онези, които в резултат на своите минали въплъщения, са си създали възможността 
да живеят по-нататък без Земята” (GA196, 9.І.1920). 
Обаче „да живеят без Земята” от гледна точка на християнския езотери-
зъм означава – да продължават своето съществуване в особено луци-
ферично царство. А това на свой ред означава, че тези тибетско-
индийски окултисти вече в продължение на столетия непоколебимо 
са убедени в духовното превъзходство на свръхсетивното царство на 
Луцифер над царството на Христос (подобно на това, както западните 
ложи пребивават в аналогично ослепяване относно царството на 
Ариман). Те се надяват да осъществят своите егоистично-групови 
намерения с помощта на Луцифер и поради това с всички достъпни 
средства се стремят съзнателно и планомерно да противодействат на 
импулсите на живия Христос в Земната еволюция (виж GA262, „Ръ-
кописи от Бар”, раздел ІІІ), а в наше време преди всичко на Неговото 
свръхсетивно явяване в етерно тяло, противопоставяйки Му или 
предстоящото явяване на лъже-Христос във физическо тяло, или 
откровението на някакво призрачно „бодисатвоподобно” същество, неза-
конно присвоило си същото име [за някои окултни методи, с помощта 
на които източните окултисти се борят против етерното Пришествие 
(на Христос. Бел. пр.), виж GA178, 18.ХІ.1917]. 
Поради това в най-близкото бъдеще на руските, а в по-широк смисъл 
изобщо на всички славянски народи, им предстои да преминат през 
най-силното изкушение на древната предхристиянска мъдрост на 
Изтока: било то традиционното или „модернизирано” учение подобно 
на „тайната доктрина” на Блаватска или „агни-йога” на Рьорих. 
Обаче да постигнат своите цели именно в Русия на източните окул-
тисти няма да им бъде толкова лесно, колкото на Запад. Причина за 
това е действието в душите на руските хора на „духа на Граала”, произ-
лизащ от тяхната изначална, макар за самите тях все още много нео-
съзната, връзка с Импулса на Христос, и на живеещото в глъбините 
на техните души неунищожимо знание за това, че бъдещето на Русия 
и на цялото човечество зависи преди всичко от действителното поз-
нание на Импулса на Христос и на Мистерията на Голгота. Предх-
ристиянската източна мъдрост е неспособна да познае централното 
значение на Импулса на Христос и Мистерията на Голгота за цялата 
Земна еволюция, това може само новата мъдрост, произлизаща от 
източниците на истинския християнски езотеризъм, появила се в 
наше време под формата на Антропософия. 
При все това изходът на тази борба за бъдещето на Русия в съвремен-
ната епоха на човешка свобода не може да бъде предрешен предвари-
телно. Той изцяло ще зависи от това, доколко в Русия сериозно ще се 
отнесат към предпазването, отправено от Рудолф Щайнер към руски-
те антропософи: „Ваш дълг ще бъде да разберете, че, при цялото величие на тази 
спиритуална култура на Изтока, съвременният човек трябва да си каже: не миналото 
ние трябва да носим в бъдещето, а новите импулси. Да не приемате различните 
видове източни импулси, а да развивате онова, което [християнският] Запад може 
самостоятелно да изработи от спиритуалните източници” (GA158, 11.ІV.1912).  
И все пак тибетско-индийските „Посветени” имат една възможност 
много силно да се приближат до осъществяване на своята цел: духов-
ното завоюване на Източна Европа. За тази опасност не само за Из-
точна Европа, но и за цялото човечество Рудолф Щайнер е предуп-
реждавал още в 1921 г., посочвайки като един от нейните симптоми, 
появяването в католическото списание „Hochland” (ноември 1920 г.) 
на статията на китайския автор Си-Лун, озаглавена „Трите свята” 
(виж GA203, 5.ІІ.1921). 
Под „Три свята” са имали предвид света на западната материалистична 
цивилизация, света на най-древната азиатска духовност и третия – 
според мнението на автора, единствено способен да обедини другите 
два – Римокатолическата църква и нейния авангард в лицето на Об-
ществото на Исус, върху основата на непоклатимия авторитет на 
които трябва да бъде построено цялото бъдеще на европейската част 
на човечеството. Във връзка с това Си-Лун особено е възхвалявал в 
своята статия най-близкия ученик на Игнаций Лойола и съосновател 
на ордена – Франциск Ксаверий, дълги години мисионерствал в 
Индия и Япония. 
Съдържащите се в статията „пожелания” не са били, обаче, едностран-
чиви. Воля за съюз с източните религии, особено през последните 
години, в рамките на „всеобщия екуменичен процес” (процес на всеобщо 
отричане на Духа. Бел. пр.), все по-очевидно проявяват и определени 
кръгове на Римокатолическата църква. Тази опасност, в случай че 
Науката за Духа не получи достатъчно разпространение, нееднократ-
но е посочвал и Рудолф Щайнер: „Ако съвременната цивилизация не постигне 
духовност [в смисъла на Науката за Духа], тогава светът обезателно ще бъде залят и 
потопен от ориентализма и римството [римокатолическия импулс]” (GA203, 6.ІІ.1921). 
А изборът между новата духовност, която „съответства на последния 
стадий на развитие на нашата Земна еволюция”, и духовността, принадлежа-



Наука за Духа − Антропософия 
Духовните извори на Източна Европа и бъдещите Мистерии на Светия Граал 

__________________________________________________________________________________________________ 
 
 

  
292 

Тъкмо от тази възможност страстно желаят да се въз-
ползват някои западни ложи и йезуитите. Понеже тех-
ните ръководни кръгове добре знаят, че в момента, 
когато нуждата от силите на Съзнателната душа започ-
не да се пробужда накрая във всички източни славяни, 
дните на болшевизма на Изток в Европа ще бъдат преб-
роени. Именно за този преломен момент те са се под-
готвили предварително, за да го използват толкова по-
пълноценно за достигане на своите цели. 
Всичко това означава, че само в случай, че Средна 

Европа изпълни своята световноисторическа задача 
спрямо Източна Европа, за Източна Европа ще се отк-
рие възможност по правилен начин да навлезе в Шеста-
та културна епоха и да внесе импулса на Духа-Себе в 
цялото Земно развитие във форма, планирана от онези 
духовни сили, които се намират под непосредственото 
ръководство на Христос. Тогава в още по-отдалеченото 
бъдеще, според приближаването към Седмата културна 
епоха, Източна Европа ще може да изпълни спрямо 
Запада същата задача, каквато в наше време спрямо 
самата нея е призвана да изпълни Средна Европа, а  
 

                                                                                  
ща на миналите епохи, различните форми на която в бъдеще все по-
често ще намират помежду си общ език и даже ще се обединяват за 
съвместна борба с истинския християнски езотеризъм, той е нарекъл 
„часът на голямото изкушение” на нашето време (Пак там). 
Такъв час рано или късно ще настъпи и за Русия, която е своеобразна 
„средна част” между стремящия се към запада азиатски окултизъм и все 
по-настойчиво търсещия усилване на своето влияние на Изток римо-
католически импулс. 

именно да отвори на Запада правилния път за влизане в 
завършващия исторически период на следатлантското 
време900. 
По такъв начин, цялото бъдещо развитие на христи-

янската част на човечеството може да бъде представено 
във вид на пространствено-времева спирала, започваща 
в Средна Европа и минаваща по време на Шестата кул-
турна епоха в посока на Изток в Европа; а оттам, по 
време на Седмата, завършващата културна епоха на 
цялото следатлантско развитие – мощно устремяваща 
се в посока обратно на запад, включително до Амери-
канския континент. 
Първата крачка по този път трябва да бъде Изтокът 

на Европа да приеме новата средноевропейска духов-
ност. И не само поради това, че източникът на тази 
нова духовност – Антропософията или Науката за Духа 
– е за Русия, според словата на Рудолф Щайнер, „единс-
твено спасение”901, а преди всичко затова, защото в опре-
делен смисъл „цялото културно развитие на бъдещето е въп-
рос на връзката между Средна и Източна Европа”902. 

                                                 
900 Рудолф Щайнер нарича последната, Седмата културна епоха на 
Петата голяма (Следатлантска или Арианска) епоха (или Коренна 
раса. Бел пр.) „Американска” (или „Калифорнийска”. Бел. пр.) (виж 
GA93, 31.Х.1905). Тази Седма културна епоха, която ще настъпи едва 
в твърде отдалечено бъдеще (в шестото хилядолетие), ще има пре-
димно отношение към Запада, но не към съвременния, а към съвсем 
друг, който още предстои да възникне. Тази „Американска културна епоха”, 
която ще завърши цялото следатлантско развитие с „войната на всички 
против всички”, ще бъде време на най-дълбок упадък на човечеството, 
винаги предхождащ големите катаклизми (както това вече е ставало 
преди гибелта на Лемурийския и Атлантския континент). Поради 
това Рудолф Щайнер е нарекъл Седмата културна епоха „култура на 
егоизма”, която ще бъде пронизана от най-силна склонност към зло 
(GA93, 31.Х.1905; виж също GA264, 12.ІІ.1906). 
При все това най-важната задача на тази завършваща епоха ще бъде 
съхраняването за бъдещето в малки езотерични кръгове на истинска-
та светлина на спиритуалната мъдрост. В тези малки общини, разп-
ръснати сред всеобщия духовен упадък, ще може тогава да се възро-
ди, но вече на много по-висше ниво и в друг вид, Първата, Древноин-
дийската културна епоха (виж GA15, Глава ІІІ). „Тогава отново ще дейст-
ват свещените Риши, но вече озарени от светлината на Христовото Слънце” – е 
казвал за нея Рудолф Щайнер (GA129, 21.VІІІ.1911). Понеже онова, 
което в продължение на Първата следатлантска епоха се е развивало 
в човечеството като сили на етерното тяло, тогава ще възникне отно-
во, но вече в напълно преобразена форма, като изливане от Духовния 
свят на силите на Духа-Живот или напълно одухотвореното етерно 
тяло (виж GA9; GA103, 30.V.1908-І). 
В Седмата културна епоха само хората, съзнателно възприели в себе 
си това висше откровение на Духа-Живот, ще могат не само да про-
тивостоят на общия духовен упадък, но и ще бъдат в състояние да 
пренесат духовните импулси през цялото време „на войната на всички 
против всички”, за да положат след това основите на новата епоха на 
Земното развитие, така наричаната Шеста голяма епоха, която ще 
започне след завършването на последната, Седмата следатлантска 
култура. В този смисъл най-важна задача на Шестата (Славянската) 
следатлантска културна епоха ще бъде именно да положи основите на 
тези оазиси на отново възродената Първа следатлантска култура, 
особено на Американския континент, т.е да осъществи онова, което 
по-горе беше назовано „правилен път” на навлизане на човечеството в 
завършващата културна епоха на цялото следатлантско развитие. 
 
901 GA158, 5.VІ.1913. 
 
902 GA174b,12.ІІІ.1916. 
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Ако ще умираме, да умираме с теб 
И с теб, като Лазар, да се вдигнем от гроба! 

Максимилиан Волошин. На дъното на преизподнята 
 
 

При симптоматичното разглеждане на историята на 
човечеството изобщо и източноевропейската история в 
частност е необходимо постоянно да се има предвид, че 
от духовнонаучна гледна точка всяко събитие скрива 
няколко слоя или нива, съответстващи му с висша ме-
таисторическа реалност, и, по такъв начин, то може да 
има съвсем друго значение, отколкото онова, което 
първоначално се открива на повърхностното наблюде-
ние. С други думи, конкретното историческо събитие 
или комплексът от взаимно свързани събития могат да 
имат за общото историческо развитие напълно различ-
ни значения в зависимост от това, в светлината на какъв 
слой или ниво на висша духовна реалност е разглежда-
но то903. 
Така, с примера на руската трагедия от 1917 г. вече 

беше посочено, че в нея от симптоматична гледна точка 
е необходимо да се различават най-малко четири слоя 
на историческа и метаисторическа реалност. Трите 
първи ние подробно разгледахме в Глава 16-Г. А тук е 
необходимо да засегнем най-дълбокия слой, като се 
                                                 
903 Бел. пр.: „В сетивния свят няма причини; те живеят само в света на 
свръхсетивното” (GA265). 
 „Днес хората са убедени, че духовните Същества и техните действия нямат 
никакво отношение към установения от човеците порядък на Земята... Обаче онзи, 
който е запознат с действителните процеси, които се разиграват днес, знае, че всъщ-
ност днес се упражняват – и то в изключително голям размер – психични и духовни 
въздействия от Духовния свят върху хората, които живеят тук, долу на Земята... 
Огромен процент заема директното влияние на Духовния свят! Днес хората се нами-
рат под влиянието на Духовния свят в много по-голяма степен, отколкото те сами 
допускат. Тъкмо най-важните събития, които на пръв поглед са дело на хората, 
всъщност се извършват под въздействията на Духовния свят... И това, което става тук 
на физическото поле, то всъщност е един вид проекция, един вид сянка от нещо, 
което става в Духовния свят. Само че това, което става в Духовния свят, винаги се 
случва по-рано... 
Събитията на физическия свят могат да бъдат разбрани само ако знаем, че фактичес-
ки те се подготвят в Духовните светове... 
Ясно е, че подобни твърдения звучат парадоксално... Несъмнено... редица неща 
трябва да бъдат основно ревизирани. Само ако имаме съзнанието за тази необходи-
мост от основно ревизиране на нашите представи само тогава ние ще сме будни в 
живота... Онези, които вярват, че от ужасните беди на днешното положение може да 
се излезе с помощта на старите представи, са на погрешен път. Хората трябва да си 
изработят нови представи, което е възможно само с оглед на разбирането на Духов-
ния свят” (GA177, 14.Х.1917). 
 „Съвременната епоха не смята за нужно да се запознае с реалните условия за 
естественото протичане на еволюцията” (GA177, 20.Х.1917). 
 Виж също б.п.ч. 684. 

опитаме въз основа на неговото разглеждане да отгово-
рим на следните въпроси. В какво се състои смисълът 
на историята на източноевропейските народи от бол-
шевишкия преврат до наши дни от най-възвишена, най-
духовна гледна точка, а именно от гледна точка на все-
обхватните сили на световната Карма? Какво значение 
могат да придобият последните седемдесет и две годи-
ни904 от руската история в светлината на Кармата на 
човечеството? И какво е дълбокото съотношение на 
наистина неизмеримите страдания, паднали се на из-
точните славяни в ХХ столетие и цялото по-нататъшно 
развитие на човечеството? 
За получаване на задоволителен отговор на този ком-

плекс от най-важни за действителното разбиране на 
духовните съдби на Източна Европа въпроси е необхо-
димо макар и съвсем накратко да обърнем внимание на 
една, може би, най-характерна черта на цялата Пета 
следатлантска културна епоха. Затова преди всичко е 
необходимо да определим изобщо основната задача на 
тази епоха в общото развитие на човечеството. Задачата 
се състои в развитието на напълно свободна индивиду-
алност, способна поради собствените се вътрешни сили 
– без влияние на каквито и да било външни авторитети, 
заповеди или традиции – поради най-дълбокото позна-
ние само със своята собствена същност да се обърне 
към Духовния свят, за да възприеме от него в условията 
на пълна свобода истински морални интуиции и нови 
духовни познания, които в наше време се изпращат на 
човечеството от самия Христос при посредничеството 
на служещия Му Дух на Времето (Архангел. Бел. пр.) 
Михаил. Ако такава индивидуалност в достатъчна сте-
пен бъде развита в човечеството – което в наше време е 
възможно благодарение на Антропософията – то ос-
новната цел, поставена от ръководещите Земното раз-
витие божествено-духовни сили пред Петата културна 
епоха, а именно: пълна спиритуализация на Съзнател-
ната душа – ще бъде достигната. 
Обаче възможността за нейното достигане от само-

то начало е свързана с това, че в човешката еволюция е 

                                                 
904 Бел. пр.: От 1917 до 1989 г., когато тази книга за пръв път е 
издадена на немски език. 
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било допуснато и друго, враждебно на нея, но все пак 
необходимо течение, течението на материализма. По-
неже човечеството на Петата следатлантска културна 
епоха в името на пълното и всестранно развитие на 
свободната индивидуалност е трябвало на определен 
етап да преживее пълната откъснатост от божествено-
духовните светове, т.е. отсъствието на всякакво висше 
ръководство. 
Изпитанието на космична самота и пълна изоставе-

ност от Бога е неизбежна предпоставка за възникване 
на свободната индивидуалност, опираща се единствено 
на самата себе си. И това изпитание човечеството тряб-
ваше да преживее в цялата му пълнота в Петата следат-
лантска епоха. А да достигне това състояние то е може-
ло само в резултат от навлизането в неговото развитие 
на течението на материализма, без който пълното раз-
витие на Съзнателната душа би било просто невъзмож-
но. „Петата следатлантска епоха е нужна затова, за да се раз-
вие в определено отношение материализъм, за да се изхвърли 
по някакъв начин от човешките представи всичко, което не 
произлиза от сетивния свят. Само благодарение на това, че 
човекът идва за живот в свят, който изключва елементарните 
[духовно-етерни] сили, той получава възможността напълно да 
развие своята свобода, да развие, изхождайки от своя собствен 
вътрешен свят, истинска духовна дейност”905.  
Именно заради тази възможност за самостоятелна ду-

ховна активност, човечеството трябваше неизбежно да 
премине през периода на материализма: „Да се опитаме 
да разберем” – казва Рудолф Щайнер – „че е трябвало да 
дойде времето, когато материализмът по някакъв начин е за-
почнал да дава тон на цялото развитие на човечеството. Наис-
тина човечеството се нуждаеше от материализма, от премина-
ването през материализма”906. 
Неговите първи импулси започват постепенно да 

проникват в човечеството от 1413–1414 г.907. Около 
петстотин години са му били необходими, за да обхване 
практически целия цивилизован „западен” свят и към 
втората половина на ХІХ в. да достигне висша кулми-
нация и най-голямо разпространение908. Към това време 
в мнозинството страни на Европа и Северна Америка 
практически целият човешки живот, започвайки от 
всекидневните навици на хората и техните мисловни 
стереотипи включително до най-абстрактните, научни, 
хуманитарни и религиозни области, се е оказал в една 
или друга степен пронизан с материализъм. Практичес-
ки всичко – наука и образование, изкуство и религия, 
икономика и социология – се е оказало в една или друга 
степен под негово влияние. 
И не по силата на субективна симпатия или антипа-

тия, а от обективната необходимост действително да се 
разбере цялата история на Запада в Новото време 

                                                 
905 GA167, 9.V.1916. 
 
906 GA174b, 13.V.1917. 
 
907 Виж GA167, 13.ІV.1916. 
 
908 Рудолф Щайнер нееднократно е посочвал, че висшата точка на 
развитие материализмът е достигнал в средата и особено във втората 
половина на ХІХ столетие (виж например GA177, 14.Х.1917; GA178, 
18.ХІ.1917; GA199, 7.VІІІ.1920). 

следва да се каже, че развитието на материализма в 
човечеството принадлежи към същността на Петата 
следатлантска епоха, така както и появяването от 1879 
г., т.е. от началото на новата михаилична епоха, на съв-
ременната Наука за Духа. Най-важната задача на Нау-
ката за Духа е да не позволи на човечеството в този 
критичен период окончателно и безвъзвратно да потъне 
в материализма, изгубвайки от полето на душата всич-
ко истински духовно. „Човечеството не трябва да изгуби 
себе си в материализма; човечеството не трябва да се отдава на 
материализма много силно, за да не изпусне не само от погледа 
си всяка връзка с Духовния свят, но и в своята душа. Да се 
погрижи това да не се случи, за да се съхрани връзката с Ду-
ховния свят – в това се състои задачата на Науката за Духа”909. 
Съвсем по друг начин е стояла работата в Източна 

Европа, която, по волята на Мировото Ръководство, 
почти от самото начало на своето историческо развитие 
се е оказала фактически изключена от цялото средно- и 
западноевропейско развитие. Това станало в резултат 
от разкола на единната християнска Църква на източна 
и западна, проявило се в многовековното противостое-
не на Рим и Константинопол, наследница на което от 
ХV в. е станала Москва910. А след това, преживяла та-
таро-монголското нашествие и 250-годишното иго, 
Русия така и никога не успява да настигне в общокул-
турното развитие разположените на запад от нея евро-
пейски страни. (Реформите на Петър в ХVІІІ в., имащи 
за цел насилствената „европеизация” на руския народ, 
са му донесли само още по-голямо поробване, включи-
телно до окончателно изгубване на личната свобода). 
Поради това в Русия в началото на ХХ в. се е създала 

напълно друга духовна и социална ситуация в сравне-
ние с цялата останала Европа и Северна Америка. По-
вече от 80 процента от сто и трийсет милионното насе-
ление на Русия не е знаело да чете и пише. У преобла-
даващото мнозинство на народа е била още съхранена 
дълбоката и искрена християнска вяра, подобна на она-
зи, която европейското население е имало само до вис-
шия период на Средновековието. А що се отнася до 
така наречената работническа класа, съставляваща в 
началото на века не повече от 3 процента от население-
то на Руската империя, то тя, както ярко свидетелстват 
за това събитията на „революцията” от 1905 г., в своето 
преобладаващо мнозинство е била вярваща, въпреки 
вече започналото разпространяване в нейната среда на 
марксистките идеи. Като цяло същото може да се каже 
и за интелигенцията, и за огромния за онова време брой 
държавни служещи, съставляващи 10-13 процента от 
цялото население на страната. Те също в мнозинството 
си са били вярващи християни. Нещо повече, в държав-
ния апарат изобщо е било невъзможно – особено в ера-
та на Победоносцев (1880–1905) – да се заеме служба, 
ако кандидатът за нея не е бил явен и искрен привър-
женик на провославието. А благодарение на строгата 
държавна цензура нито една книга с материалистично 
или атеистично съдържание не е могла да бъде издаде-
на или легално внесена в Русия. Процентът на материа-
листично настроената интелигенция, на социалистите-
                                                 
909 GA174b, 13.V.1917. 
 
910 Виж GA216, 1.Х.1922. 
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революционери и някои други леви групировки е бил 
нищожно малък, а по силата на полученото от мнозинс-
твото на техните членове подчертано западно образо-
вание те всичките са били практически напълно отряза-
ни от народа. Накрая, броят на убедените „марксисти”, 
които действително са знаели какво искат (бъдещите 
болшевики), изобщо отначало не са превишавали ня-
колко стотици. 
По такъв начин даже най-повърхностното демограф-

ско-социологическо изследване напълно потвърждава 
факта, който нееднократно е посочвал Рудолф Щайнер: 
даже в началото на ХХ в. (до 1917 г.) преобладаващото 
мнозинство от населението на Източна Европа е било 
практически незасегнато от многовековното разви-
тие на материализма в Средна и Западна Европа. 
„Удивително е, как от ІХ век от останалата Европа сякаш отс-
тъпва на изток онова, което е трябвало [там] да бъде съхранено, 
което не е трябвало да бъде погълнато от Запада...”. И по-
нататък в същата лекция: „На Изток [в Европа] от старото 
се е съхранило точно толкова, колкото е било необходимо, за 
да остави – поради това, че не е докоснато от новото материа-
листично направление – свободен моста в духовното... И като 
че ли благодарение на удивителната мъдрост... руската На-
родна душа е била запазена от развитие, водещо в бездната, в 
деградация”911. 
Духовният смисъл на това различие на Източна Ев-

ропа от Средна и Западна се състои в това, че, както 
вече посочихме, нейната общочовешка задача и основ-
на мисия в Земното развитие се пада не в Петата, а в 
Шестата културна епоха, която ще започне едва в сре-
дата на ІV хилядолетие. Оттук произлиза и необходи-
мостта да бъдат опазени източните славяни в продъл-
жение на столетия от „водещото в бездната развитие” на 
европейско-американския материализъм. 
Колко дълбоко чужд на същността на източнославян-

ската душа е европейско-американският материализъм, 
може да бъде илюстрирано със следните два примера. 
Княз Петър Алексеевич Кропоткин (1842–1921), руски 
революционер и анархист, а също известен учен, геог-
раф и геолог, е написал книга с название „Взаимопо-
мощта сред животните и хората като двигател на прог-
реса”, в която е противопоставил принципа на „борбата 
за съществуване”, изложен от Дарвин в неговата книга 
„Произход на видовете”, на всеобщия принцип на „вза-
имопомощ” като основа на биологичната еволюция на 
всички живи същества912. В това противопоставяне на 
„помощта” и „борбата” се е проявила, може да се каже, 
истинската същност на руската Народна душа и нейно-
то изначално неприемане на основното направление на 
най-новата западна цивилизация. 
Друг руски революционер и анархист, Михаил Алек-

сандрович Бакунин (1814–1876), известно време е сът-
рудничил с Маркс, а след това е излязъл против него и 
в 1872 г. поради това е изключен от І Интернационал. 
На марксистките теории той е противопоставил прин-
ципа на „революционния анархизъм”, дълбоките изво-
ри на който, въпреки външното му родство с някои 
                                                 
911 GA182, 30.ІV.1918. 
 
912 Виж GA171, 7.Х.1916. 

западни идеи, трябва да се търсят в онези изначални 
черти на руския народен характер, които вече бяха опи-
сани във връзка с духовното значение на така нарече-
ното „повикване на варягите”913. На марксизма с неговата 
тоталитарна организация на социалния живот и нейно-
то пълно подчинение на програмни принципи, произли-
защи от абсолютния примат914 на икономическите за-
кони, Бакунин е противопоставил изконния стремеж на 
руския човек към воля и към инстинктивно противо-
действие на всякакви абстрактни и бездуховни закони, 
желаещи да поробят и подчинят на себе си неизчерпае-
мото многообразие на непосредствените проявления на 
живота. 
Самият марксизъм като теоретико-идеологична осно-

ва на болшевизма е бил най-чист продукт на западния 
материализъм, многовековното развитие на който е 
достигнало в марксизма своята висша точка. Както вече 
беше посочено, правата линия на развитие се проследя-
ва тук в направление от Запад на Изток, от западноев-
ропейската материалистична наука, водеща началото си 
още от Франсис Бейкън лорд Веруламски (1561–1626), 
през средноевропейския марксизъм, до източноевро-
пейския болшевизъм: „Онова, което сега са в Русия Троцки 
и Ленин, в своята основа е само крайният резултат на онзи 
материализъм, на който обучаваха нашите университетски 
професори”915 – е казвал Рудолф Щайнер. А характери-
зирайки ленинизма като завършване на импулса, за 
пръв път донесен на Изток в Европа от Петър І, той е 
подчертавал: „В Петербург са били положени държавно-
юридическите основи на онова, което след това ленинизмът е 
натворил в Русия. То е било крайният резултат [на развитие-
то] на западноевропейската същност и е било толкова абст-
рактно и толкова чуждо [на руската същност], че може да се 
каже: със същия успех това, което Ленин е направил в Русия, 
би могло да се осъществи на Луната или още някъде друга-
де”916. 
Поради това в цяла поредица лекции Рудолф Щайнер 

е наричал ленинизма „чужда импортна стока”917, абсолют-
но несвойствен на самата природа на източноевропейс-
ките народи: „Още никога не са се сблъсквали по-големи 
противоположности, отколкото душата на Европейския Изток 
и безчовечните троцкизъм и ленинизъм”918. 
Рудолф Щайнер е охарактеризирал Ленин като „човек, 

изцяло ориентиран към Англо-Американския Запад”, а него-
вото учение – като „нещо изцяло заимствано от Запада”919, 
за което свидетелства и това, че голяма част от своя 
съзнателен живот Ленин е прекарал извън границите на 

                                                 
913 Сравни с GA190, 6.ІV.1919. 
 
914 Бел пр.: Primátus (лат.)=главенство, първенство, превъзходство. 
 
915 GA334, 18.ІV.1920. 
 
916 GA305, 26.VІІІ.1922. 
 
917 GA200, 22.Х.1920. Виж също GA332а, 25.Х.1919, отговор на 
въпрос, зададен след лекцията. 
 
918 GA182, 30.ІV.1918. 
 
919 GA185а, 24.ХІ.1918. 
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Русия, скитайки по различни страни на Европа, а също 
и фактът, че трите най-важни и в много отношения 
решаващи болшевишки конгреса са проведени именно 
в Лондон (в 1903, 1905 и 1907 г.). На първия от тях, 
започнал в Брюксел, а завършил в столицата на Англия, 
е бил за пръв път провъзгласен болшевизмът като са-
мостоятелно политическо течение920. 
Болшевизмът е бил „импортиран” на Изток в Европа не 

само във външнополитически смисъл, но и в окултен. 
На страниците на тази книга вече беше казано, че зами-
сълът на „социалистическия експеримент” се е бил вече 
зародил в някои окултни ложи или „братства” на Запада 
във втората половина на ХІХ в. А това означава, че 
руската трагедия, започнала в 1917 г., а след 1945 г. 
разпространила се и върху цяла редица съседни държа-
ви, от самото начало не е имала нищо общо нито със 
същността, нито с бъдещите задачи както на руския, 
така и на другите паднали под властта на болшевизма 
народи. Подобно на вдъхновяващите го западноевро-
пейска материалистична наука и средноевропейска 
марксистка идеология, той е краен продукт на духовно-
то разлагане, породено от многовековното развитие на 
материализма в Европа и Северна Америка. 
Какъв е дълбокият, кармичен смисъл на този съдбо-

носен „импорт”? Необходимо е да се вземе под внима-
ние, че от гледна точка на Науката за Духа не само ин-
дивидуално човешкото, но и изобщо историческото 
развитие има своята Карма, положителна или отрица-
телна. При това най-разрушителните последствия и за 
личността, и за цялото човешко развитие се пораждат 
от негативната Карма. Негативната Карма произтича 
главно от всички видове лъжа и неистини. А за чове-
чеството като цяло Карма на неистината е преди всичко 
Кармата на материализма. Понеже той е най-широко 
разпространената и дълбоко вкоренила се масова лъжа, 
сякаш единствената реалност е физически-сетивният 
свят и неговите закони, а всичко духовно – ползвайки 
се от марксистката формулировка – е само безсъщност-
на „надстройка”, т.е. привидност, илюзия. 
От само себе си се разбира, че многовековното – за-

почвайки от ХV–ХVІ в. – разпространение и развитие в 
западните (включително Северна Америка) и средноев-
ропейските народи на тази лъжа рано или късно е тряб-
вало да породи катастрофални кармични последствия. 
Първи плод на тази натрупала се негативна Карма е 
станала Първата световна война. Според духовнонауч-
ните изследвания на Рудолф Щайнер, нейните източни-
ци е необходимо да се търсят в Кармата на неистината, 
събрала се във висшите светове в резултат на силното и 
дълбоко разпространение в човечеството на материа-
лизма, достигнал своята кулминация във втората поло-
                                                 
920 Подготвеният от Ленин ІІ конгрес на РСДРП е започнал в Брюк-
сел на 17 юли, а е завършил в Лондон на 10 август 1903 г. На него е 
възникнал разкол, в резултат на който болшевизмът е бил за пръв път 
провъзгласен от Ленин и неговите привърженици за самостоятелно 
идеологическо течение и нова политическа партия. Освен това, в 
Лондон са се състояли още ІІІ конгрес на РСДРП (12–27.ІV.1905) и V 
(30.ІV–19.V.1907), на който е бил избран така наричаният болшевиш-
ки център начело с Ленин, станал ръководен орган на новата партия. 
 [За Белгия, в столицата на която е започнал процесът на основава-
не на болшевизма, като особена област в Европа, където съвместната 
дейност на някои масонски ложи и йезуитите е била най-активна, 
Рудолф Щайнер е говорил в лекцията от 4 април 1916 г. (GA167)]. 

вина на ХІХ в.921 
Обаче Световната война е била само едно от последс-

твията на материализма. В Европа и Северна Америка в 
последната третина на ХІХ в. е била създадена такава 
духовна ситуация, че от гледна точка на ръководещите 
човечеството духовни сили е започнала все повече да 
го заплашва една съвсем конкретна опасност. Тя се е 
състояла в това, че негативната Карма на материализма 
е могла да стане впоследствие толкова тежка, че след 
свършването в 1899 г. на Епохата на мрака, Кали Юга, 
и със започването на новата Светла епоха човечеството 
е могло да се окаже не в състояние да започне решава-
нето на главните задачи на Петата следатлантска кул-
турна епоха. С други думи, Кармата на материализма е 
заплашвала да породи такава духовноисторическа си-
туация, при която на Западния свят не би било по сили-
те да се стреми през Светлата епоха към достигане на 
основните цели на Петата следатлантска културна епо-
ха и същевременно да носи върху себе си прекомерната 
тежест на тази Карма, вследствие на което развитието 
на човечеството е можело да срещне много големи 
трудности. 
Уместно е да се предположи, че пред висшите, ръко-

водещи цялото Земно развитие, духовни сили е възник-
нала задачата: в името на възможността за човечест-
вото в бъдеще да достигне поставените пред него цели 
да се отслаби въздействието върху него на последстви-
ята на породената от самото човечество многовековна 
Карма на материализма. А това е означавало, че тези 
последствия, в една или друга форма, е трябвало да 
бъдат отклонени поне от онези части на човечеството, 
на които именно в настоящата Пета културна епоха на 
Земното развитие, т.е. „тук и сега”, се е падала основната 
духовноисторическа мисия. 
Осъществяването на това е било свързано с още една 

голяма тайна на историческото развитие на Земното 
човечество. В съответствие с висшите закони на Карма-
та на нашия Космос, последствията на извършените 
постъпки никога и при никакви условия не могат да 
съществуват сами по себе си, а винаги трябва да бъдат 
носени от конкретно същество или група същества в 
този или другите светове. Затова на висшите сили, уп-
равляващи Кармата на човечеството, за да го освободят 
поне до някаква степен от последствията на създадена-
та от самото него негативна Карма, е било необходимо 
да се намери за последствията друг носител и по този 
начин да се даде възможност поне на част от човечест-
вото да осъществи стоящите пред нея духовноистори-
чески задачи на Петата следатлантска епоха. При това 
избраният носител на тези кармични последствия на 
материализма очевидно е трябвало да притежава опре-
делени качества, правещи го способен на такъв жертвен 
акт.   
Първо, той е трябвало да има възможността да чака с 

изпълнението на своята собствена мисия в общото раз-
витие на човечеството, за да я осъществи не „тук и сега”, 

                                                 
921 За натрупалите се в човешкото развитие в Новото време Карма на 
материализма и Карма на неистината като основни окултни причини 
за Първата световна война, виж: за първата Карма – GA173, 
16.ХІІ.1916; GA176, 18.ІХ.1917; за втората Карма – GA173, 
30.ХІІ.1916; GA174, 1.І.1917. 
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а едва в повече или по-малко отдалечено бъдеще. Вто-
ро, той сякаш „природно” е трябвало да притежава ду-
шевни качества, позволяващи да приеме върху себе си 
последствията на чуждата Карма и същевременно да-
ващи му вътрешни сили търпеливо да ги носи без про-
тест и борба. Понеже последствията на тази Карма, 
колкото и трудни да са те, е трябвало обезателно вът-
решно да са приети от техните носители и по суровия и 
много труден път на страданията и изпитанията да бъ-
дат превърнати във висша творческа сила на душата, в 
нейни нови духовни способности. 
Тук ние се докосваме, може би, до централната Мис-

терия на езотеричното Християнство. Нейната същност 
се състои в това, че в резултат от преминаването на 
Божественото Същество, на Христос, през смъртта и 
възкресението на Голгота То се е съединило с цялото 
Земно развитие, с цялото човечество – включително до 
неговата Карма922. Оттогава Христос носи във висшите 

                                                 
922 Виж GA155, 15.VІІ.1914. 
 {Бел. пр.: “Окултното изследване потвърждава, че през нашето (ХХ. Бел. пр.) 
столетие ще настъпи нещо изключително важно, а именно, че Христос ще стане 
Господар на Кармата, отнасяща се до еволюцията на цялото човечество... Занапред 
Христос, като Господар на Кармата, поема задължението да следи нашата кармична 
равносметка, или с други думи, какво е съотношението между нашите “пасиви” и 
“активи” в живота... Човекът все по-често ще се сблъсква с Христос Исус като свой 
съдия, като свой кармичен съдия. Ето в какво се състои това кармично събитие... 
От ХХ в. насетне, благодарение на нарастващите човешки способности, Христос ще 
може да бъде непосредствено виждан в етерния свят – ще може да бъде усетен, 
почувстван и изживян с помощта на такива опитности, които преди Събитието на 
Голгота изобщо не са били възможни... По този начин започва една нова епоха, чиято 
главна характеристика се свежда до следното: все повече и повече хора ще получат 
директен поглед към Христовото Същество и значението Му за еволюцията на света 
и човечеството” (GA131, 7.Х.1911). 
 “Този, който занапред ще поеме функциите на съдия относно бъдещите инкарна-
ции, за да внесе ред в кармичната равносметка на човека, е Христос!” (GA131, 
14.Х.1911). 
 Всеки човек трябва сам да изправи своята индивидуална Карма, 
но изправянето на общата, обективната Карма на човечеството Хрис-
тос поема върху себе си. 
 “Кармата си остава един висш и справедлив закон... Ние трябва да изправим 
нашата индивидуална Карма така, че да улесним по възможно най-добрия начин 
напредъка на целия човешки род... Да бъде включена подредената лична Карма на 
човека в общата Карма на Земята, в общия напредък на цялото човечество – ето 
мисията, която занапред се възлага на Христос! И това става главно през онзи интер-
вал от време, когато ние се намираме между смъртта и новото раждане... 
Започва епохата, в която хората – и то още в мига на своите постъпки и действия – 
ще имат едно предчувствие, или може би направо един ясен образ, едно усещане за 
кармичното изправяне на всичко онова, което те мислят, чувстват или вършат... През 
следващите епохи хората ще развият съвсем нови душевни способности, които ще са 
в тясна връзка с техните изживявания. 
Тези нови способности ще окажат могъщо въздействие върху моралното пречистване 
на човека и ще означават нещо съвършено различно от това, което протича като един 
вид подготовка за тяхното утвърждаване; защото сега ще прозвучи не друго, а гласът 
на съвестта! Човекът вече няма да си въобразява: Това, което си извършил, е нещо, 
което ще умре заедно с теб, а ще знае съвсем точно: Твоите действия няма да умрат 
заедно с теб; напротив, те ще имат съответните последици и тези последици ще 
продължат да живеят заедно с теб! –И нещо друго ще знае човекът: Времето, през 
което портите на Духовния свят бяха затворени за човека, е вече към своя край. 
Хората отново трябва да се издигнат до Духовния свят. И техните душевни способ-
ности ще се развият по такъв начин, че те ще станат съучастници в духовните проце-
си и събития. Ясновидството все още е нещо твърде различно от това истинско 
съучастие в Духовния свят. Но както навремето е съществувало древното, сумрачно 
ясновидство, така и занапред ще възникне един друг вид ясновидство, което няма да 
е сумрачно, а ще позволява на хората да знаят какво точно са извършили и какво 
означават техните постъпки и действия. 
Но ще настъпи още нещо. Занапред хората ще знаят: Ето, сега аз не съм сам; нався-
къде около мен има духовни Същества, които са свързани с мен. –И постепенно 
човекът ще се научи да поддържа връзка с тези Същества, да живее и да общува с 
тях. А през следващите три хилядолетия достатъчно голям брой хора нагледно ще се 
убедят в това, което нарекохме “кармична съдебна власт” на Христос. Хората непос-
редствено ще виждат Христос като етерна форма, като етерен образ. И те ще Го 

                                                                                  
виждат, ще Го изживяват по такъв начин, че – както и Павел пред Дамаск – ще знаят 
съвсем сигурно: Христос е жив... 
Именно Христовият Импулс свързва това, което човекът прави или може да направи, 
не само с неговите лични интереси, а с интересите на цялото човечество... Сега 
настъпи времето, когато идеята за прераждането трябва да бъде приета от човешките 
същества като нещо необходимо. Защото напредъкът на човешката еволюция далеч 
не зависи от това, какви учения се разпространяват и си пробиват път по света; тук 
влизат в сила съвсем други закони, които изобщо не зависят от нас. Занапред в 
човешката природа ще възникнат нови сили и тяхното действие ще се изразява в 
това, че след постигането на определена възраст... ще се прояви приблизително 
следното: Ето, сега аз усещам нещо в себе си, което е свързано с моя истински Аз. Но 
странно, то изобщо не отговаря на нищо от моя опит, който съм натрупал в този 
живот! –И тогава човек или ще разбере това, което действа по този начин, или няма 
да го разбере. Той ще може да го разбере само ако е вникнал в истините на Антропо-
софията. Тогава той ще знае: Това, което сега аз чувствам като нещо чуждо, се дължи 
на обстоятелството, че то е свързано с моя Аз, който идва от миналите прераждания. 
–У хората, които не могат да стигнат до подобно обяснение, усещането ще бъде 
изключително потискащо, ще пробужда страх и ужас. Тези съмнения, които вече не са 
теоретични съмнения, а истински заплашват душата, ще бъдат премахнати от антро-
пософското познание, което учи, че всички ние ясно трябва да си представим: Да, 
моят сегашен живот е разпрострян над много от предишните ми животи на Земята! –И 
тогава вече хората ще проумеят, какво точно ще означава за тях да усетят връзката с 
Христовия Импулс. Защото именно Христовият Импулс е този, които ще изпълни с 
живот целия поглед към миналото, цялата сфера на нашето минало” (GA131, 
14.Х.1911). 
 «Човек, без съмнение, е подчинен на неговата Карма и това, което той е извър-
шил като неправда, той трябва да го изправи кармически… Кармата има изцяло 
своята достоверност, че на нас, така да се каже, няма да ни бъде простен нито един 
кодрант, нито една стотинка и ние трябва да платим всичко… Грехът, който поемаме 
върху нас, е не само наша работа, и в това отношение трябва да правим разлика; 
грехът е един обективен факт в света, той представлява нещо в света. Онова, което 
сме направили като прегрешение, ние го изправяме в нашата Карма, обаче това, че 
сме извадили на един човек очите – това е станало, това действително е било из-
вършено… това престъпно деяние остава да съществува за обективния ход на 
света… Това е един обективен факт в света, взет като цяло… Петното, което сами 
сме си сложили, ние го заличаваме, изравняваме го в индивидуалната си Карма, но 
обективният световен факт продължава да съществува и ние не можем да го заличим 
чрез това, че сме снели несъвършенството от самите нас. Ние трябва да правим 
разлика между последствията от един грях за самите нас и последствията от 
един грях за обективния ход на света… Христос фактически е поел върху себе си 
обективния дълг, обективния грях. В момента, когато проникна себе си с Христос и 
когато изследвам Акашовата Летопис с Христос, тогава аз намирам факта записан в 
Акашовата летопис. Христос го е взел в своето Царство и го носи по-нататък, така че, 
когато се абстрахирам от Христос, аз не мога да намеря факта в Акашовата Лето-
пис… 
Кармичната справедливост остава да съществува, но по отношение на действието на 
един грях в Духовния свят се явява Христос, който взема този грях в своето Царство и 
го носи по-нататък. Христос е онзи, Който е в състояние да изкупи нашите дългове и 
нашите грехове и да ги вземе върху себе си, защото принадлежи на едно друго 
Царство… Да помислим за края на Земното развитие, за времето, когато хората ще 
са завършили техните Земни въплъщения… Човешките души ще трябва да са изпла-
тили тяхната Карма. Но нека да си представим, че всички дългове и грехове биха 
останали в Земята, че всички грехове биха действали в Земята. Тогава, в края на 
Земното развитие, хората биха дошли с тяхната изправена Карма, но Земята не би 
била готова да се развие и да премине по-нататък в Бъдещия Юпитер. Тогава цялото 
Земно човечество би останало без обиталище, без възможността да се развива на 
Юпитер. Това, че цялата Земя се развива заедно с човеците, е последствие от делата 
на Христос. Всичко това, което би се натрупало за Земята като грехове на човеците, 
би тласнало Земята в тъмнината и ние не бихме имали никаква планета за по-
нататъшното си развитие. Ние можем да се грижим за самите себе си в Кармата, но 
не и за цялото човечество, не и за онова, което в Земното развитие е свързано с 
цялото развитие на човечеството… 
Човекът трябва да се изпълни в своята душа със субстанциалното съдържание на 
Христовото Същество; той трябва да приеме в своята душа нещо от Христос, така че 
Христос да действа в него и да го отнесе нагоре в едно царство, в което наистина 
човекът няма да има силата да заличи отрицателните знаци в своята Карма, но в 
което чрез Христос става това, че нашите дългове и грехове се изкупват за нашия 
външен свят… Чрез това, че Христос понесе кръстната смърт на Голгота, човекът не 
ще вижда плочата със своите дългове и грехове, а ще вижда Този, който е поел върху 
себе си дълговете и греховете; човекът ще вижда съединено в Съществото на Хрис-
тос всичко онова, което иначе би било разпростряно в Акашовата Летопис. Вместо 
Акашовата Летопис пред него стои Христос, Той е поел всичко това върху себе си… 
Той поема върху себе си последствията от онова, което е извършено обективно… 
Човек трябва да изпитва неизразимо страдание, ако със Земята не се беше съедини-
ло Съществото, което да прави недействително за Земята онова, което не може 
повече да бъде променено от нас. Това Същество е Христос. Не субективната Карма, 
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светове тази Карма и ще я носи до края на Земното 
развитие, т.е. чак до нейното пълно преобразяване. 
Като указание към тази дълбока тайна може да бъдат 
разбрани прощалните беседи, предадени в Евангелието 
от Йоан, където Христос завещава този път на Своите 
ученици, а чрез тях и на цялото човечество: „Това е Мо-
ята заповед: да се любите един друг, както Аз ви възлюбих. 
Никой няма по-голяма любов от това, да даде живота си за 
приятелите си”923. Именно такъв е и по-дълбокият, езоте-
ричен смисъл на другите Му слова, предадени в Еван-
гелието от Матей: „И ето, Аз съм с вас през всичките дни 
до свършека на века (до края на Земното развитие. Бел. 
пр.)”924. 
С това Христос е показал висшия духовен първообраз 

на онова, което някога в бъдеще ще доведе цялото Зем-
но човечество до кармично обединение в общ духовно-
физически организъм, висша Групова Душа на който и 
същевременно негов Висш „аз” ще стане тогава самият 
Христос925. Поради това от времето на Мистерията на 
Голгота всяко истинско подражаване на Христос и 

                                                                                  
а духовните, обективните въздействия на дълговете и греховете, на нашите лоши 
деяния, отнема Той от нас… Тази е слабостта на човека, която е настъпила вследст-
вие на изкушението на Луцифер: човек е наистина в състояние да се спаси субектив-
но в Кармата, но той не е в състояние да спаси и Земята заедно със себе си. Това се 
извършва от космичното Същество Христос… 
Човекът би бил едно чисто луциферично същество, ако би мислил само за себе си. 
Човекът е член на целия свят и той трябва да мисли всеотдайно по отношение на 
целия свят. Той трябва да мисли върху това, че може сам за себе си егоистично да се 
спаси чрез Кармата, но не би могъл да спаси заедно със себе си и цялото Земно 
битие… За какво трябва да мислим? Трябва да мислим за “Христос в мен”, както 
казва апостол Павел. Тогава именно сме свързани с Него и с цялото Земно развитие, 
тогава ние не мислим за нашето себеспасение, а казваме: “Не аз и моето собствено 
спасение, а Христос в мен и спасението на Земята”» (GA155, 16.VІІ.1914). 
 «През... древната Лемурийска епоха, когато човешките индивидуалности, слизай-
ки от божествените висини, за пръв път се въплътиха в Земни тела... стана онова 
събитие, което Старият Завет описва като “съблазняването чрез змията” (проник-
ването на луциферичните Същества в астралните тела на хората. Бел. 
пр.)... От последиците му пострадаха всички човешки индивидуалности... В резултат 
на това събитие хората се оказаха много по-дълбоко вплетени в материята и това е 
алегорично представено в грехопадението. Но тъкмо чрез грехопадението човекът е 
пробуден за своята сегашна индивидуалност. Човекът, напредвайки като индивидуал-
ност от една инкарнация в друга инкарнация, не е отговорен за грехопадението. Ние 
знаем, че отговорни за грехопадението са луциферичните Духове. Ето защо трябва да 
допълним: Още преди човекът да беше станал човек в Земния смисъл на тази дума, 
се разигра едно божествено, свръхсетивно събитие, чрез което той беше вплетен в 
материята много по-дълбоко от първоначалния замисъл на Боговете. Наистина, 
благодарение на това събитие човекът можа да развие любовта и свободата, обаче 
по този начин му беше възложено и нещо друго, което той не би могъл да си наложи 
по своя воля. Да, това потъване в материята не беше човешко дело, а дело на Бого-
вете, още преди хората да можеха да се намесват в своята собствена съдба. Това е 
нещо, което висшите Същества и луциферичните Същества бяха предварително 
уредили помежду си... Това, което стана тогава, се нуждаеше от уравновесяване, от 
възмездие. Събитието, сполетяло човека още преди той да се включи във веригата на 
реинкарнациите, събитието, което се разигра в самия човек – грехопадението – 
наистина се нуждаеше от уравновесяване, от нещо, което така да се каже отново 
беше работа не на хората, а на Боговете... Бог трябваше да потъне толкова дълбоко в 
материята, колкото преди това позволи на хората да потънат в нея... Инкарнацията на 
Христос в тялото на Исус от Назарет, беше работа на самия Христос. И каква беше 
мисията на човека в този случай? Преди всичко, да стане свидетел как Бог уравнове-
сява делото на грехопадението, как Той създава противоположното дело». Взема-
нето върху себе си от Христос на обективната Карма на човечеството 
е един от елементите на това божествено дело (виж GA131, 
7.Х.1911)}. 
 
923 Ев. Йоан 15: 12-13. 
 
924 Ев. Матей 28: 20. 
 
925 Виж по-подробно С. О. Прокофьев. Кругооборот года как путь 
посвящения: Эзотерическое рассмотрение християнских праздников. 
Ереван, „Ной”, 1995. Ч. ІV, Глава 6. 

стремеж да се върви по Неговите пътища е неотделимо 
от уподобяването на Него – дори само в най-
незначителната, начална степен – също и в това Негово 
централно деяние. 
Вземане върху себе си и търпеливо носене на пос-

ледствията от Кармата на другите хора – това означават 
словата на апостол Павел за главния и единствен „Хрис-
тов закон”. „Един другиму теготите си носете и така изпълня-
вайте Христовия закон”926 – пише той в своето Послание 
към Галатяните. Тук Павел има предвид не само външ-
ното бреме, а преди всичко вътрешното, т.е. товарът на 
кармичните последствия. Именно по този път са върве-
ли всички раннохристиянски общности, а по-късно – 
основните течения на езотеричното Християнство и 
особено братството на Рицарите на Граала и истински-
те Розенкройцери. 
Също и в ХХ в. ние имаме пример на такова висше 

следване пътя на Христос в приемането върху себе си и 
носенето, чак до физическите страдания и болестите, на 
чуждата Карма. Понеже подражанието в това на Хрис-
тос е неотменна част на новите Християнски Мистерии. 
Духовното и човешкото значение на деянието, из-

вършено от Рудолф Щайнер на Рождественското Съб-
рание, проведено през 1923–1924 г., когато той, главни-
ят Християнски Посветен на нашето време, е решил да 
съедини своята собствена съдба със съдбата на току-що 
основаното Единно (Всеобщо, Световно. Бел. пр.) Ант-
ропософско Общество, а своята Карма – с Кармата на 
всички антропософи, е невъзможно да се разбере, ако 
не се види в него висшият и най-чист акт на подража-
ние на Христос в кармичната област. 
За приемането от Рудолф Щайнер върху себе си на 

Кармата на Антропософското Общество – включително 
до физическата болест, до физическите страдания – са 
писали по-късно много от неговите най-близки ученици 
и последователи. Мария Щайнер е писала за това  в 
своя предговор към първото издание (1944 г.) на ориги-
налните стенограми на Рождественското Събрание, а 
Ита Вегман – в статия, публикувана в „Nachrichtenblatt” 
от 26 април 1925 г., а също в статия от 7 юни същата 
година. „Тогава е станало нещо изключително голямо... 
Учителят (Meister) е свързал своята съдба с Антропо-
софското Общество. Жертвата е била принесена целе-
насочено и съзнателно... Както Христовото Същество е 
свързало себе си със Земята за благото на човечеството, 
така Рудолф Щайнер се е отъждествил с Антропософс-
кото Общество. Това е било деяние, подобно на деяни-
ето на Христос”927. 
И подобно на това, както макрокосмичното деяние на 

Христос на Голгота за всички времена е дало на чове-
чеството висшия първообраз на работата в полето на 
Кармата, така микрокосмичното повторение на това 
деяние от Рудолф Щайнер на Рождественското Събра-
ние е поставило пред всички антропософи на миналото, 
настоящето и бъдещето първообраза на осъществяване-
то на това от индивидуалния човек през започналата 
епоха на човешката свобода, в съвременния период на 
Съзнателната душа. Тъкмо в това се състои главната 

                                                 
926 Послан. към Галятян. 6: 2. 
 
927 I. Wegman. An die Freunde. Arlesheim 1968. 
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мисия на новите, основани на Рождественското Събра-
ние Християнски Мистерии, с тяхното възвестяване на 
откровенията за Кармата на цялото човечество: да се 
предостави на всеки човек с добра воля възможността 
да стане съзнателен сътрудник на Христос в областта 
на Кармата, съзнателно да участва във възникването на 
онова, което Рудолф Щайнер е отбелязал като „основа на 
изграждащото се върху същността на „аза” човечество на бъ-
дещето”928. Следователно, най-важната задача, поставе-
на (главно от времето на Рождественското Събрание) 
от Духовния свят посредством Рудолф Щайнер пред 
всички антропософи, се състои в това, да се учим да 
разбираме, обичаме и носим последствията от Кармата 
на другите свързани с нас хора. 
Така, истинският валдорфски учител трябва да се 

стреми към съзнателно носене на последствията от 
Кармата на своите ученици, антропософският лекар – 
на своите пациенти, лечителят-педагог – на своите по-
допечни, свещеникът на Обществото на Християните – 
на членовете на своята общност. И преди всичко, раз-
бира се, тази задача стои пред всички членове на осно-
ваното на Рождественското Събрание Единно Антропо-
софско Общество, главната цел на което е съзнателната 
работа в полето на Кармата, нейното последователно 
изравняване, привеждане в ред в съответствие с цент-
ралния духовен импулс на нашето време, импулса на 
Михаил. „А как става така, че днес хора се обединяват на 
основата на чисто духовни принципи, които в другия случай са 
напълно чужди на съвременния свят? Откъде се вземат силите 
за такова обединяване?... В нашата михаилична епоха, в която 
ние живеем, заедно с началото на управление на Михаил на 
Земята... той донася силата, която у онези, които са свързани с 
него, трябва отново да приведе в ред Кармата. И така, какво 
обединява заедно членовете на Антропософското Общество? 
Тях ги обединява необходимостта да приведат в ред своята 
Карма”929. 
Какви душевни качества трябва да развива в себе си 

човек, усвоил антропософските познания за реинкарна-
цията и Кармата, за да стане съзнателен работник в тази 
област? За тях вече нееднократно беше казано на стра-
ниците на настоящия труд. Това е състраданието към 
действителните кармични трудности и изпитания на 
всеки отделен човек, откриващо пътя към тяхното 
действително разбиране; по-нататък, голямото търпе-
ние и преди всичко дълбока търпимост към всичко, 
което от кармични подоснови на живота на един човек 
често се проявява като съвсем чуждо на друг човек. 

„По мисловния път към Христос” е нарекъл веднъж Ру-
долф Щайнер тази, произтичаща от истинското позна-
ние на човешкото същество и управляващите неговата 
съдба закони на Кармата, вътрешна търпимост930. Да не 
страним от човека, да не му обръщаме гръб, да не из-
бягваме поради вътрешна слабост човека, имащ съвсем 
други кармични заложби и, може би, идващ от напълно 
различни кармични взаимовръзки и течения, а да оста-

                                                 
928 GA123, 11.ІХ.1910. 
 
929 GA237, 8.VІІІ.1924. 
 
930 Виж GA193, 11.ІІ.1919. 

ваме редом с него в полето на борбата за постигане 
духовните цели на Земното развитие до пълното прос-
ветляване на взаимната Карма, чак до нейното оконча-
телно преобразяване в нова, михаилична Карма, която 
тогава може да стане важен инструмент за непосредст-
вена дейност в човечеството на импулсите на Михаил-
Христос. „Поради това, че нишките на Кармата на отделния 
човек се вплитат в Кармата на цялото съобщество, възниква 
мрежа. Тази мрежа – благодарение на онова, което Христос от 
духовните висини е донесъл долу – трябва да стане изображе-
ние на висшия небесен порядък. Това означава: според по-
рядките на Духовния свят Кармата на отделния човек трябва да 
се съедини с общата Карма не произволно, а така, че общият 
организъм да може да стане отражение на небесния поря-
дък”931.Оттук следва третото качество, без което описа-
ният идеал никога няма да се въплъти в живота – жер-
твоготовността. Понеже без постоянната готовност 
да се жертват низшите сили на душата, низшият „аз”, в 
името на висшите сили и Висшия „аз” никога няма да 
бъде възможно по правилния начин да се преобразува 
Лунната Карма в Слънчева932; с други думи, да се дос-
тигне нейното действително „привеждане в ред”, в съот-
ветствие с намеренията на Михаил-Христос. 
И накрая, четвъртото качество – съвестта, която, за-

почвайки от нашето време и в продължение на следва-
щите три хиляди години, постепенно ще се преобразува 
в ново кармично виждане, във висша способност за 
ясновидско съзерцаване на последствията и противооб-
разите на извършените постъпки. Базирайки се на из-
точниците на съвременното духовно изследване, Ру-
долф Щайнер съобщава следното за тази бъдеща спо-
собност: „И колкото повече ще има човешки въплъщения, в 
които хората особено силно ще развият своята съвест, колкото 
повече те ще я лелеят в себе си, толкова повече ще направят те, 
за да я превърнат във висша способност, която отново ще из-
виква пред тях в духовното съзерцание онзи глас Божий, който 
хората по-рано са имали в друга форма... В душата ще се раз-
вие нова способност да вижда в образи последствията за бъде-
щето на своите деяния”933. 
Сега ние разбираме, че душевните качества, които са 

нужни на човека, за да стане истински работник в поле-
то на Кармата, всъщност са същите онези, които в Гла-
ва 15 бяха характеризирани като основни качества на 
човека, търсещ Граала. 
Жизненият път на Рудолф Щайнер, особено във вре-

мето, предшестващо неговото решение да приеме пред-
седателството в Единното Антропософското Общество 
и по такъв начин да се съедини с неговата съдба вклю-
чително до кармичните подоснови934, може да служи за 
висш пример на притежаване на тези три качества: 
Дълбокото състрадание към цялото човечество и към 
                                                 
931 GA123, 11.ІХ.1910. 
 
932 За действието на слънчевите и лунните сили във формирането на 
Кармата виж GA215, 15.ІХ.1922. 
 
933 GA116, 8.V.1910; Виж също GA131, 14.Х.1911. 
 
934 Виж по-подробно С. О. Прокофиев. Рудолф Штайнер и Крайъ-
гълните мистерии на нашето време. Антропос. издат. “Даскалов”, Ст. 
Загора 2009, Глава “Пътя на учителя на човечеството”. 
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Антропософското Общество като негово най-близко 
представителство, с всичките негови несъвършенства и 
слабости, които към времето на Рождественското Съб-
рание са породили в него състояние на почти пълна 
духовна безизходност. По-нататък, безкрайното търпе-
ние, което е било необходимо, за да се реши и после да 
остане с него, а не да го напусне заедно с малък кръг 
най-напреднали във вътрешното развитие ученици935. И 
накрая, готовността за жертва в най-дълбокия и най-
християнския смисъл на думата, винаги свързана с пъ-
лен отказ от всичко лично, включително до самата Зем-
на свобода. Това е последната и висша жертва, която 
може да се принесе, единствено познавайки и непос-
редствено виждайки Христос в Духовните светове, 
което е достижимо само в резултат на пълно преобра-
зуване на силите на съвестта в ново ясновиждане, во-
дещо към съзнателно следване на Христос. 
Именно от тези душевни сили е било представено от 

Рудолф Щайнер на света Рождественското Събрание, 
проведено през 1923–1924 г., като изходна точка и езо-
теричен център на наскоро основаното Единно Антро-
пософско Общество и цялото Антропософско Движе-
ние на Земята. 
Както вече беше посочено в Глава 15, първообраз на 

трите качества на Граала, толкова необходими за рабо-
тата в областта на Кармата, е бил тригодишният живот 
на Христос на Земята в обвивките на Исус от Назарет. 
В общия ход на историческото развитие този първооб-
раз може да се отразява, да се проявява както в живота 
на отделни хора, така и в действията на цели народи и 
даже на цели народни групи. В началото на тази глава 
беше отбелязано, че към края на ХІХ в. в Средна и За-
падна Европа (а също в Северна Америка) се е била 
създала обща духовна ситуация, в която за висшите 
сили – управители на цялата Земна еволюция, е въз-
никнала необходимостта „да се пренесе” макар и част от 
застрашаващата по-нататъшното духовно развитие на 
човечеството с последствията си Карма на материализ-
ма от онези народи, чиято основна мисия се пада на 
Петата културна епоха, върху друг народ или народи, 
които са можели да чакат с осъществяването на своите 
собствени задачи и, освен това, по природа са притежа-
вали душевна предразположеност към жертвено носене 
на последствията от чуждата Карма. С други думи, 
някой народ, чиито задачи се отнасят за твърде отдале-
чено бъдеще, е трябвало в името на другите народи, 
чиято основна задача се пада на настоящето, да вземе 
върху себе си най-тежката част от последствията на 
тяхната Карма, във формирането на която самият той 
не е вземал никакво участие. Именно това бреме, както 
става ясно от предшестващото изложение, са взели 
върху себе си източноевропейските народи, а по-късно 
(след 1945 година) също и цяла редица други народи на 
Източна и Средна Европа. 
Може да се предположи, че в по-ниския слой на ме-

таисторическата реалност това е изглеждало така: ръ-
ководещите Посветени на някои окултни ложи на Запа-

                                                 
935 За такава възможност Рудолф Щайнер не само е говорил на свои 
най-близки сътрудници, но също открито я е посочил във встъплени-
ето към лекцията от 23 декември 1923 г. (GA232, Бележки към изда-
нието от 1974 г.). 

да, бидейки частично осведомени за заплашващите 
западните народи кармични последствия от многове-
ковния триумф на материализма, са взели решение да 
намерят за тях друга „среда на избавление” и са избрали 
за тази цел източноевропейските народи. По-нататък 
същите окултни кръгове са изработили план за така 
наречения „социалистически експеримент”, който е тряб-
вало изкуствено да породи на Изток в Европа силно 
„изживяване” на Кармата на материализма и с това, спо-
ред мнението на западните ложи, „да спасят” от неговото 
разрушително последствие народите на Запада. Рудолф 
Щайнер, говорейки за това, нееднократно е подчерта-
вал, че западните ложи са се стремили да осъществят в 
Русия тъкмо това, което те в никакъв вид не са искали 
да имат у себе си. „Именно ленинизмът в Русия позволява да 
се види, колко невъзможно е да се нахлузва на руската на-
родност нещо, изцяло идващо от Запад, при това, че самият 
Запад в никаква степен не желае да го има [у себе си]”936. А в 
друга лекция Рудолф Щайнер е казал: „Още в осемдесетте 
години на ХІХ век в Англия по съответен начин са говорили за 
световна война, и даже не само за това, че тя ще започне, а че 
тя – аз привеждам дословно това, което са говорили – ще пове-
де към социалистически експерименти в Средна и Източна 
Европа, които те не са искали да търпят в Западна Европа, 
защото не са искали да предоставят у себе си почва за това”937. 
И така, последствията на Кармата на световния матери-
ализъм, които неизбежно е трябвало да се изживеят в 
човечеството, тайните ложи на англоезичните страни, 
не желаейки да ги имат у себе си в никакъв вид, изтик-
ват навън, на Изток в Европа, където те са приели фор-
мата на социалистически експеримент. 
На по-висок слой на метаисторическата реалност тази 

ситуация може да се разглежда иначе: от висшето Ръ-
ководство на цялото Земно развитие източните славяни 
са били призвани да станат носители на тази най-тежка 
и напълно чужда им Карма, за да може с принесената 
жертва, от една страна, да се даде възможност на на-
родите на Западна и Средна Европа да изпълнят тяхна-
та основна мисия в Петата културна епоха, а от друга 
страна – самите източни славяни да придобият онези 
вътрешни душевни сили, които в духовното развитие 
могат да произлязат само от чиста и самоотвержена 
жертва. 
А това означава, че отговорът на въпроса, ще има ли 

жертвата на източноевропейските народи духовен и 
исторически смисъл не само за самите тях, но и за ця-
лото човечество, зависи преди всичко от това, в каква 
степен другата част на човечеството, освободена с тази 
жертва от последствията на Кармата на материализма, 
ще съумее да реши основните спиритуални задачи на 
Петата културна епоха. Тъкмо това предопределя по-
нататък победата на Изток в Европа на негативната 
Лунна Карма, обусловена от егоистично-груповите 
                                                 
936 GA185a, 24.ХІ.1918. 
 
937 GA192, 15.VІ.1919. Рудолф Щайнер формулира това намерение 
спрямо Източна Европа, както то „почти дословно” не един път е било 
изказвано в някои западни ложи, още със следните думи: „Западният 
свят не е предназначен за това, да позволи да бъде превърнат в руини със социалис-
тически експерименти. За това е предназначен именно източният [конкретно руският] 
свят” (GA174b, 21.ІІІ.1921). 
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намерения на западните ложи и йезуитите, или на 
Слънчевата Карма, в процеса на себепожертване откри-
ваща на душата съзнателното възприемане на Христо-
вото Същество и личните взаимни отношения с Него. 
В историята на самите източноевропейски народи то-

ва самопожертване не е първото. Например, в ХІІІ в. те 
вече веднъж спасиха Европа като люлка на християнс-
ката цивилизация, приемайки върху себе си основната 
тежест на последствията на татаро-монголското нашес-
твие. Няма да бъде тази жертва и последна. Преди нас-
тъпването на Шестата културна епоха на източните 
славяни им предстои да преминат през още много из-
питания. Именно така следва да се разбират словата на 
Апокалипсиса, отправени към Филаделфийската църк-
ва, олицетворяваща бъдещата общност на Шестата 
културна епоха: „Понеже си опазил Моята заповед да тър-
пиш, то Аз ще опазя тебе от времето на изпитанието, което 
ще дойде върху цялата вселена да изпита ония, които живеят 
на земята”938. 
В цялото развитие на човечеството на Новото време 

само едно духовно събитие сякаш съдържа в себе си 
висшия първообраз на Земните съдби на Източна Евро-
па в ХХ век. Рудолф Щайнер особено подробно е съ-
общил за това събитие в своите лекции от 1913 година. 
„Семената на Земния материализъм” – е казвал той – „които 
от ХVІ век във все по-голямо количество са били внасяни в 
Духовния свят от преминалите през Портата на смъртта души и 
са разпространявали там все по-голям мрак, постепенно са 
формирали „черна сфера на материализма”. Тази черна сфера е 
била след това приета от Христос в Неговото Същество в духа 
на Манихейския принцип, за да я преобрази. В резултат тя е 
породила в онова ангелско Същество, чрез което Христос се е 
откривал от времето на Мистерията на Голгота, един вид ду-
ховна смърт от задушаване. Тази жертва на Христос в ХІХ век 
е сравнима единствено с Неговата жертва на физическия план в 
Мистерията на Голгота и може да бъде наречена второ разпя-
тие на Христос, но вече на етерен план. Тази духовна смърт от 
задушаване, породена от угасването на съзнанието на посоче-
ното ангелско Същество, е повторение на Мистерията на Гол-
гота в световете, непосредствено намиращи се зад нашия, за да 
може да стане оживяване в душите на хората на Земята на 
дотогава скритото съзнание на Христос. Това оживяване на 
висшето съзнание ще поведе човечеството в ХХ век към ясно-
видско съзерцаване на Христос”939. 
А в друга лекция Рудолф Щайнер добавя към това 

описание още една изключително важна подробност: 
„Материализмът е обхванал душите и дълбоко се е загнездил в 
тях... След смъртта многобройни души са преминали през 
Портата на смъртта с материалистична нагласа на ума... И с 
усилията на тези, преминали през Портата на смъртта, души 
е станало възможно – ние не можем да изразим това по друг 
начин – да бъде изгонен Христос от спиритуалните светове. И 
Христос е трябвало да преживее обновяване на Мистерията на 

                                                 
938 Откровение на Йоан 3: 10. 
 Бел. авт.: За най-трудното от изпитанията, през които Източна 
Европа още предстои да премине преди настъпването на Шестата 
културна епоха, виж Приложение ІІІ. 
 
939 GA152, 2 и 20.V.1913. 

Голгота, макар и не в такова величие, както предшестващата го 
Земна Мистерия на Голгота”940.  
Рудолф Щайнер е нарекъл това „заговор на материалис-

тичните души”, вследствие на което е станало временно-
то „изгнание” на Христос от най-близкия до Земята Ду-
ховен свят и Неговото повторно Възкресение, пораж-
дащо в човечеството пробуждане на нови ясновидски 
способности, водещи към непосредствено съзерцаване 
на Христос в етерна форма. 
Към приведените съобщения на съвременната Наука 

за Духа е необходимо да се добави следното. Първо, 
материалистично настроените души, които започвайки 
от ХVІ в. са се издигали в Духовните светове във все 
по-нарастващо количество, в преобладаващото си  мно-
зинство са прекарали своята последна инкарнация в 
Европа и Америка, основните огнища на материализма, 
но практически с пълното изключение на Източна Ев-
ропа, която чак до началото на ХХ в. е била фактически 
съвсем незасегната от материализма. Второ, в спомена-
тия „заговор” са могли да участват преди всичко онези 
„материалистични души”, които в своя последен Земен 
живот в една или друга форма са се намирали под вли-
яние – или даже са били членове – на онези западни 
окултни ложи, които са се занимавали с разпространя-
ването в човечеството на свръхматериализма, с това 
съзнателно са действали против Импулса на Христос в 
Земното развитие. 
По такъв начин, описаното угасване през ХІХ в. в 

най-близката до Земята духовна сфера на съзнанието на 
Христос, живял в гореспоменатото ангелско Същество, 
и последвалото Възкресение на това съзнание в душите 
на хората, започвайки от ХХ столетие във формата на 
нова способност за етерно ясновиждане, съдържат в 
себе си, от една страна, „Лунната Карма” – „заговорът на 
материалистичните души”, а от друга „Слънчевата” – доб-
роволното съединяване на Христовото Същество с въз-
никналата в продължение на столетия в най-близкото 
до Земята духовно обкръжение „черна сфера на материа-
лизма” за нейното „преобразуване” в добро. 
Нещо подобно, само че отнасящо се вече не до цяло-

то човечество, а само до източните славяни като Народ 
на Христос, изпъква в тяхната духовна и историческа 
съдба в ХХ столетие. Тук също срещаме своеобразен 
„заговор” на същите онези окултни ложи на Запада (ста-
нал до началото на осемдесетте години на ХІХ в. и 
довел след това до започналия в 1917 г. „социалистически 
експеримент”). В хода на неговото осъществяване чрез 
насилственото разпространяване на болшевишката 
идеология и масовия терор в най-кратък срок е била 
сломена цялата източноевропейска духовност и почти 
напълно унищожена външната обредна религиозност, 
която в повечето случаи е била следствие от още без-
съзнателната връзка на народа с Импулса на Христос. 
Същевременно това деяние от висша метаисторичес-

ка гледна точка (т.е. от гледна точка на световната 
„Слънчева Карма”) е било жертвено приемане върху себе 
си от източноевропейските народи на породената на 
                                                 
940 GA152, 20.V.1913; виж също С. О. Прокофьев. Кругооборот года 
как путь посвящения. Эзотерическое рассмотрение християнских 
праздников. Ереван, „Ной”, 1995. Ч. ІІІ, гл. 3; ч. ХІІ, гл. 2. 
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Запад Карма на материализма. 
По такъв начин, в недрата на самата духовна и исто-

рическа съдба на Русия в ХХ в. се е оказало заложено 
отражението на това, което като макрокосмичен първо-
образ е било представено на света във формата на угас-
ване в „ангелското” Същество на съзнанието на Христос 
и Възкръсването на това съзнание на Земята в човеш-
ките души във формата  на нови ясновидски способнос-
ти. Подобно на това и източноевропейските народи, 
жертвено приемайки върху себе си цялата Карма на 
материализма, заедно с нея са приели в себе си и въз-
можността в бъдеще в много по-голяма степен, от-
колкото другите християнски народи, да станат живи 
свидетели на етерното Пришествие на Христос, осъ-
ществявайки това, което е предсказал Рудолф Щайнер: 
„Животът на Христос, започвайки от ХХ век, все повече и 
повече ще се усеща от душите на хората като непосредствено 
лично изживяване”941. 

                                                 
941 GA152, 2.V.1913. 
 {Бел. пр.: „Съвременните духовнонаучни изследвания ясно показват, че след 
изтичането на епохата Кали Юга – продължаваща приблизително от 3100 г. пр.Хр. до 
1899 г. сл.Хр. – у човека ще се пробудят нови способности. Първоначално те ще се 
проявят само в отделни индивиди. Например, ще има такива хора, които в хода на 
своята нормална еволюция ще започнат да виждат нещо от това, което днес може да 
се твърди единствено въз основа на духовнонаучните изследвания. Обаче, в по-
далечно бъдеще ще се появят все по-голям брой човешки същества с добре развити 
органи на етерното тяло, което ще им позволи да развият една нова степен на ясно-
видство, каквато днес е възможна само чрез продължително окултно обучение... 
И, въпреки това, мистерийното обучение няма да бъде излишно. То винаги представя 
нещата в една по-друга светлина, различна от тази, в която ги вижда необучената 
душа. Обаче мистерийното обучение – и то главно чрез преобразяването на човешко-
то физическо тяло – ще хвърли съвършено нова светлина върху Мистерията на живия 
Христос, защото занапред, в хода на следващите три хиляди години, живият Христос 
ще може да бъде виждан от все по-голям брой хора. Онова, което апостол Павел 
видя като живия Христос, пребиваващ в етерния свят след Мистерията на Голгота, ще 
може да бъде виждано от все по-голям брой човешки същества. Христовите открове-
ния непрекъснато ще се издигат на все по-високи и по-високи степени. До това се 
свежда и Мистерията на самото Христово развитие. През епохата, когато се разигра 
Мистерията на Голгота, хората трябваше да възприемат всички събития, свързани с 
Христос, именно в условията на физическия свят, и тогава това действително беше 
необходимо: хората трябваше да Го видят във физическия свят, трябваше да получат 
сведенията за Него и да свидетелстват за Неговите дела именно в условията на 
физическия свят. Обаче човечеството също напредва в своята еволюция, непрекъс-
нато развива нови, по-висши сили и способности, и онзи, който би повярвал, че 
откровенията на Христос ще се повторят по същия начин, както това беше необходи-
мо преди 1900 години (лекцията е изнесена през 1910 г. Бел. пр.), просто 
показва, че не се интересува нито от човечеството, нито от неговата еволюция. 
Навремето Христовото Събитие се разигра в условията на физическия свят, понеже 
човекът трябваше да укрепи своите сили именно там. Обаче силите на човека ще се 
развият и в друга посока, така че благодарение на тях в хода на следващите 3000 
години Христос все повече и повече ще може да се обръща към новите, по-висши 
човешки способности. 
Това, което сега споделям с вас, е една истина, която в езотеричните школи е била 
позната за ограничен кръг хора, и тя е същата тази истина, която днес може да бъде 
намерена главно с помощта на Науката за Духа, понеже Науката за Духа е един вид 
подготовка за предстоящите събития. Въпреки че днешното човечество се бори за 
свобода и себепознание, лесно би могло да се получи така, че онези хора, които 
станат първи свидетели на това, което наричаме етерно виждане на Христос, ще 
бъдат обявени за пълни глупаци; следователно, човечеството би могло да затъне 
още повече в блатото на материализма, погубвайки това, което обещава да се 
превърне в неговото най-забележително откровение. Всичко, което може да се прояви 
в бъдеще, зависи до известна степен от волята на човечеството, така че хората 
спокойно могат да пропуснат това, което е замислено като тяхно спасение. Изключи-
телно важно е да помним, че Науката за Духа е наистина една подготовка за новото 
откровение на Христос. Тук материализмът би могъл да допусне една двойна грешка. 
Едната, която има вероятност да се получи главно поради традициите на Запада, се 
състои в това, че всичко, което възвестяват през ХХ в. първите пионери на новото 
Христово откровение, ще бъде обявено за пълна глупост или за необуздана фантас-
тика. Както знаем, днес материализмът е обхванал всички области на живота. Той е 
като у дома си не само на Запад, но и на Изток, само че там се проявява по друг 
начин. Лесно би могло да се получи следното: източният материализъм да обърка 

                                                                                  
хората и те да не разпознаят по-висшата степен на Христовото откровение и тогава 
да настъпи това, за което често сме говорили, а и занапред непрекъснато ще напом-
няме, а именно, че материалистичното мислене ще се опита да превърне етерното 
виждане на Христос в един чисто материалистичен феномен. Лесно би могло да се 
получи следното: под влияние на духовнонаучните истини хората действително ще 
говорят за новото идване на Христос, обаче в същото време ще вярват, че Христос 
отново ще се яви в едно материално тяло. И резултатът от всичко това би бил пак 
материализъм, само че в друга разновидност. Тогава бихме имали продължение на 
всичко онова, което е тук от столетия насам. 
Хората винаги са се възползвали от материалистичните заблуди и някои от тях често 
са се представяли за новодошлия Христос. Последният забележителен случай на 
такъв лъжлив Христос беше през ХVІІ в., когато един човек на име Сабатаи Зви от 
Смирна заяви, че той е новият Христос. Навремето това предизвика големи вълнения. 
Към него започнаха да се стичат поклонници не само от околните земи, но и хора от 
Унгария, Полша, Германия, Франция, Италия и Северна Африка. В лицето на Сабатаи 
Зви всички виждаха физическата инкарнация на Спасителя. Не бих искал да се 
спирам върху страничните последици, свързани с личността на Сабатаи Зви. През 
ХVІІ в. все пак те не бяха толкова големи. Тогавашният човек все още беше далеч от 
идеала на свободната воля, но чрез своето познание, чрез своите духовни усещания, 
той можеше да открива истината. Обаче през ХХ в. би означавало голямо нещастие, 
ако под натиска на материализма стане така, че учението за новото идване на 
Христос бъде проповядвано в смисъл, че Христос отново ще се роди във физическо 
тяло. В този случай хората само биха доказали, че са далеч от каквито и да е 
възгледи относно напредъка на човешките способности (курсивът е мой. Бел. 
пр.).  Естествено, лъжливи пророци ще се явяват и занапред, и поради материализ-
ма на нашето време те ще се радват на големи почести, на каквито се радваше и 
Сабатаи Зви през ХVІІ век. И за хората, които минават през едно или друго окултно 
обучение, ще представлява важна проба, едно сурово изпитание, да узнаят къде е 
истината и дали духовните теории действително крият някакви надеждни импулси, 
или там е намерил място един прикрит материализъм. 
А изпитанието за самата Наука за Духа ще се свежда до това, дали чрез духовнона-
учните възгледи достатъчно голям брой хора са се издигнали до степента на духовно-
то виждане, до виждането в етерния свят, където те стават свидетели на новото 
Христово откровение, или те остават на физическия план, очаквайки новото раждане 
на Христос в човешко физическо тяло. Нашето Антропософско Движение трябва да 
устои и на това изпитание... 
И ако днешното човечество, разполагащо с новите човешки способности, се опита да 
се свърже с бъдещето... то е длъжно да разбере, че след като сега общочовешката 
еволюция протича в условията на физическия свят, старото ясновидство трябва да 
приеме нов облик... И след като един ден човешката душа овладее новото етерно 
ясновидство и започне да се взира в новия свят, тя ще се убеди, че вече не може да 
разчита на старите форми, чрез които върху нея се изливаха възпитаващите небесни 
сили... Пред човешката душа ще застанат също и враждебните сили... всички враж-
дебни сили отново ще станат видими в една величествена панорама от образи. 
Обаче човешката душа не би могла да върви напред, ако не се защитава от тази 
враждебност и разчита единствено на силите, до които стигаше чрез старото ясно-
видство... В близкото бъдеще нищо друго няма да е толкова опасно за човечеството, 
както склонността на хората да останат при старото ясновидство, което е недокоснато 
от новите еволюционни сили... За всичко онова, което трябва да израсне от Науката 
за Духа, би представлявало сурово изпитание, ако възникне някаква склонност към 
всевъзможните разновидности на сумрачното, хаотично ясновидство, както и тенден-
цията да не се цени достатъчно именно новото етерно ясновидство, което е просвет-
лено от разума и науката... 
През ХХ в. хората лесно могат да сгрешат, защото в известен мисъл всичко зависи от 
тяхната свободна воля... Ето защо нещата се свеждат до това, да имаме ясно разби-
ране за следващите събития... Ние не разчитаме само на преданията; за нас главното 
се свежда до фактите, които могат да бъдат проучени в Духовния свят. Ето защо за 
нас най-важното в Христовия Импулс не се намира в миналото – макар че християнс-
ката традиция се корени именно в миналото – а в това, което идва. Ние не се позова-
ваме на историческите предания, а търсим и проучваме предвестниците на това, 
което идва. Ето до какво се свежда ядрото на Християнския Импулс... Пред нашата 
душа свети едно друго Християнство, за което знаем, че Христос е действал във 
всички времена, че ние ще открием Христос на всички места, където и да отидем, и че 
Христовият Импулс е най-духовнонаучният импулс на света... Онзи, който познава 
Християнството, добре знае, че тук става дума за една Мистерия, която намира 
видим, физически израз в Събитието на Голгота. Посоката, която следваме, се 
определя от непосредственото виждане на процесите в тази Мистерия” (GA121, 
17.VІ.1910). 
 «В Посланията на апостол Павел ние се запознаваме с основните християнски 
истини за Възкресението, за същностната разлика между вярата и Закона, за това, 
което човекът получава по благодат, за живота на Христос в човешката душа или в 
човешкото съзнание и с още много други неща. Всичко е така представено, че ако 
искаме да дадем едно описание на Християнството, ние задължително трябва да си 
послужим с Посланията на апостол Павел. По отношение на Християнството всичко в 
Посланията на апостол Павел е така замислено, както и песните на Бхагавад Гита по 
отношение на великите истини за освобождаването от Земните дела, за освобожда-



 
Глава 20. Духовната съдба на Русия в светлината на Кармата на човечеството 

__________________________________________________________________________________________________ 
 
 

  
303

                                                                                  
ването от Земните задължения и постигането на съзерцателно отношение към света, 
за издигането на душата в духовните висини, за пречистването на душата, накратко – 
ако говорим с смисъла на Бхагавад Гита – за съединяването с Кришна... 
Ако обаче някой поиска да сравни двата светогледа, застъпени в Бхагавад Гита и 
Посланията на апостол Павел, той трябва да постави следния въпрос: За какво 
всъщност става дума тук? Тук става дума за това, че – ако прибегнем до един 
исторически обзор на двата светогледа – ние сме изправени пред навлизането на Аза 
в еволюцията на човечеството. Проследявайки участието на Аза в еволюцията на 
човечеството, ние стигаме до следните изводи: В предхристиянските епохи този Аз 
беше несамостоятелен, спотаен в невидимите, скритите дълбини на душата, без да 
разполага с никакви възможности да разгърне своите собствени сили. 
Самостоятелното развитие на Аза може да се осъществи само благодарение на 
факта, че в този Аз беше вложен онзи импулс, който ние обозначаваме с името 
Христов Импулс. Всичко онова, което след Мистерията на Голгота можа да покълне в 
човешкия Аз, и което откриваме в думите на апостол Павел: “Не аз, а Христос в мен”, 
по-рано беше невъзможно да бъде намерено в Аза. Обаче още в хилядолетието 
преди Мистерията на Голгота, постепенно беше подготвено именно навлизането на 
Христовия Импулс в човешката душа и то тъкмо според начина, характерен за делото 
на Кришна. Всичко онова, което след Мистерията на Голгота човекът можеше да 
търси под формата на Христов Импулс в самия себе си и което се съдържа в думите 
на Павел: “Не аз, а Христос в мен”,  преди Мистерията на Голгота можеше да бъде 
търсено единствено във външния свят, и то по такъв начин, сякаш то се 
приближаваше към него като едно откровение, идващо от най-далечните предели на 
Космоса. И колкото назад се връщаме в хода на времето, толкова по-силно, по-сияйно 
и по-импулсиращо беше това външно откровение. 
Или с други думи: В епохата преди Мистерията на Голгота човечеството разполагаше 
с едно външно откровение, което протичаше по такъв начин, по какъвто например 
Слънчевата светлина озарява един предмет външно, а не вътрешно. Както 
светлината озарява този предмет външно, така и светлината на духовното Слънце 
озаряваше човешката душа външно. Но след Мистерията на Голгота ние можем да 
охарактеризираме въздействията на Христовия Импулс в човешката душа, или казано 
по друг начин – духовната светлина на Слънцето, със следните думи: все едно, че 
бихме имали пред себе си едно флуоресциращо тяло, чиято светлина идва отвътре. 
И когато разглеждаме нещата така, тогава Мистерията на Голгота застава пред нас 
като един преломен момент в еволюцията на човечеството; тогава Мистерията на 
Голгота се превръща в нас в една граница... (Преди Мистерията на Голгота. 
Бел. пр.) ...духовната светлина напира от всички посоки и озарява външно 
човешката душа. После идва Мистерията на Голгота, душата приема Христовия 
Импулс в себе си и излъчва от самата себе си онова, което се съдържа в Христовия 
Импулс. Можем нагледно да си представим човешката душа преди Христовия Импулс 
като една водна капка, която се намира сред море от външна светлина. А след 
Мистерията на Голгота човешката душа, особено ако е приела Христовия Импулс, 
прилича на един пламък, който излъчва навън своята вътрешна светлина» (GA142, 
31.ХІІ.1912). 
 «Откровението на апостол Павел – именно поради новата еволюционна степен на 
човечеството – се различава коренно от откровенията на Кришна. Откровенията на 
Кришна са насочени към отделните хора, обаче в основата си те са насочени към 
всеки човек, който е узрял да поеме по възходящия път на душата, какъвто го знаем 
от господаря на Йога. Тук ние все повече и повече се приближаваме до прадревните 
времена от еволюцията на човечеството, към които можем отново да се върнем, 
следвайки учението на Кришна. Тогава човешките същества все още не бяха толкова 
индивидуализирани, колкото днес, и би могло да се предположи, че за всеки отделен 
човек е било валидно едно и също предписание, едно и също учение. 
Павел се изправи пред едно друго човечество, съставено от диференцирани 
личности, които действително трябваше да задълбочават своите различия и всеки от 
тях да изпъква със своите специални дарби. Сега вече не можеше да се разчита, че 
една и съща дарба ще се излее във всяка една човешка душа; сега вече трябваше да 
се обърне внимание, че има нещо, което остава невидимо и се издига над всички 
неща. И точна това, което не се намира в нито един човек като отделна човешка 
същност, обаче все пак може да присъства във всеки човешки индивид, точно то е 
Христовият Импулс. Христовият Импулс отново идва като една нова Групова Душа 
на цялото човечество, обаче такава, която вече ще бъде търсена от него по един 
напълно съзнателен начин. И за да онагледим това, нека да си представим, 
примерно, как изглеждат в Духовния свят известен брой от учениците на Кришна, и 
как изглеждат там известен брой от онези хора, които са докоснати от Христовия 
Импулс в най-дълбоките пластове на своите души. Всеки един от учениците на 
Кришна е възпламенил в себе си един и същ импулс, който му е даден от господаря 
на Йога. В Духовния свят всеки един от тях прилича на другия. Едно и също 
наставление е дадено както на единия, така и на другия. Онези, които са докоснати от 
Христовия Импулс, са един вид лишени от плът; в Духовния свят те са екскарнирани 
(невъплътени, развъплътени. Бел. пр.) и всеки от тях присъства там като една 
неповторима индивидуалност; всеки от тях разполага с различни, диференцирани 
духовни сили. Ето защо също и в Духовния свят всеки от тях е длъжен да работи в 
едно или друго направление. А предводителят, онзи, който излива себе си в душата 
на всеки един, колкото и различен да е той, това е Христос; едновременно Христос е 
както в душата на всеки един, така и над цялата общност. Следователно, тук ние 

Именно това ново ясновидско лицезрение на Христос 
„като непосредствено лично изживяване” е положителното, 
което вътрешно, като неунищожимо златно зърно, е 
заложено в самия център на руската трагедия на ХХ в. 
и което рано или късно може и трябва да бъде нейният 
истински духовен изход, плод от жертвеното приемане 
и търпеливото, безропотно носене на наистина неизб-
роимите страдания, породени от „социалистическия екс-
перимент” в резултат на пълното господство на болше-
визма и неговата идеология. 
Не връщане към едни или други форми на старата 

традиционна религиозност, а пробив към новото, съз-
нателно и дълбоко лично ясновидско изживяване на 
Христос в етерния свят – в това се състои главната и 
единствена позитивна възможност, кармично произ-
тичаща от страшната съдба, постигнала руския народ в 
ХХ столетие. „Ето, ида скоро; дръж здраво това, което 
имаш, за да ти не отнеме никой венеца”942 – гласи послани-
ето към Филаделфийската църква в Откровението на 
Йоан. 
Към този позитивен изход сочи също най-известната 

и особено любима на руския народ билина за изцелени-
ето на Иля Муромец. На третата година от живота Иля 
го постигнало нещастие, у него била открита болест 
(паралич) на краката, поради което той не можел да 
ходи чак до трийсетгодишната – Христовата – възраст. 
По-нататък в билината се говори, че тази болест му 
била изпратена от висшите сили не поради грехове на 
неговите родители, т.е. не поради грехове на неговия 
род или неговата страна, а в името на съхранението на 

                                                                                  
имаме една диференцирана общност, и тя остава диференцирана, дори когато 
душите са екскарнирани, докато душите на учениците, които следват Кришна, остават 
едно цяло, понеже те са получили едно и също наставление от господаря на Йога. 
Обаче смисълът на общочовешката еволюция е тъкмо този: душите да стават все 
повече и повече диференцирани. 
Ето защо, в условията на една по-ранна еволюция, Кришна трябваше да говори по 
съвсем друг начин – така, както знаем това от Бхагавад Гита. Обаче Павел трябваше 
да смени тона. Фактически Павел се обръща към всеки отделен човек и въпрос на 
индивидуално развитие е, дали – според своята зрялост – индивидът спира на тази 
или онази степен на сегашната си инкарнация, задоволявайки се с екзотеричното, или 
пък е в състояние да навлезе в езотеричните области, включително и в езотеричното 
Християнство. Защото в областта на Християнството човек трябва да се издига все 
по-нагоре и по-нагоре до неговите езотерични истини; обаче в случая той тръгва от 
една изходна точка, която е съвсем различна от тази, която е характерна за учението 
на Кришна. В учението на Кришна човек тръгва от своето индивидуално равнище и, 
като индивид, се стреми да издигне душата си все повече и повече; в Християнството 
се тръгва оттам, че – още преди да е направил своите крачки по пътя – човекът влиза 
в отношение с Христовия Импулс, понеже Христовият Импулс предхожда всичко 
останало. По духовния път към Кришна може да тръгне само онзи, който следва 
указанията на Кришна; по духовния път към Христос може да тръгне всеки, защото 
Христос е минал през Мистерията на Голгота заради всички, които са въобще човеци 
и като такива могат да имат някакво отношение към Мистерията на Голгота. И докато 
тя е нещо външно и е осъществена в условията на физическия свят, първата крачка е 
такава, че тя също трябва да стане в условията на физическия свят: ето 
същественото! Вникнем ли в световно-историческото значение на Христовия Импулс, 
за нас действително не е нужно да тръгваме от това или онова вероизповедание... 
Ето защо, когато извън нашите антропософски среди се казва, че ние проповядваме 
някакво особено християнско вероизповедание, това звучи като истинска клевета; 
защото тук нещата се свеждат не до изходната точка на едно или друго 
вероизповедание, а до особеностите на самия духовен живот, и че всеки, независимо 
дали е мохамеданин или будист, евреин или индуист, а дори и християнин, 
действително може да разбере Христовия Импулс и цялото му значение за 
еволюцията на човечеството. В същото време тук ние сме изправени пред нещо, 
което прониква много дълбоко в светоусещането и в учението на Павел, и в това 
отношение Павел наистина е основната личност, която за пръв път разгласява 
Христовия Импулс по целия свят» (GA142, 1.І.1913)}. 
 
942 Откровен. на Йоан 3: 11. 
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неговите сили за бъдещата общочовешка мисия943. За 
това в билината се разказва във връзка с описанието на 
всички опити на родителите на Иля Муромец да изле-
куват момчето: 

 
«Они куда, куда ведь только не переездили, 
Они объехали все монáстыри спасëнные, 
Они молились везде осподу-ту богу-то, 
Как пречистую ж царицу-ту божью богородицу, 
Что простили бы в грехах же йони во тяжких-то, 
Не полóжили бы каких грехов на дитя-то йих. 
В одном-то всë монáстыри спасëном-то 
Как один-от им затворник-от говóрил же: 
„Не за грехи ваши ведь и чадышко страдает-то, 
Ета так ему на родúнах было уписано, 
На крестинах-то ведь всë было назначено; 
Будет, будет ваше дитятко на ногах ходить, 
Но ведь только он ведь всë же ведь не скоро-то, 
Прийдет времечко же то же вот, подкатитсе, 
Божье-то писаньицо не йизменица, 
Ангельски предсказания не оммáнят же”»944. 
 
«Те къде ли не ходиха, 
Обиколиха всички манастири спасени, 
Навсякъде се молиха на господа бога, 
И на пречистата царица божия, богородицата, 
За да им простят те греховете тежки, 
Да не прехвърлят някакви техни грехове на детенцето им. 
В един от спасените манастири 
Уединен монах им каза: 
„Не заради ваши грехове детенцето ви страда, 
Така при раждането му е било писано, 
При кръщението му е било определено; 
Ще ходи вашето детенце на краката си, 
Но само че не скоро, 
Ще дойде това време, ще дойде, 
Божието писание няма да се промени, 
Ангелските предсказания са истинни”». 

 
Тъкмо осъществяването на това пророчество за ду-

ховноисторическите съдби на руския народ (понеже 
Иля Муромец може по право да бъде считан негов 
представител), в истинността на което започват да се 
съмняват даже самите родители на бъдещия руски бо-
гатир, но което, според „Божието писание” и „ангелските 
предсказания”, все пак се изпълнява, е описано в тази 
забележителна билина. 
Болестта на Иля – „паралич на краката”, неспособ-

                                                 
943 Двете възрасти, фигуриращи в билината, имат особено духовно 
значение. Трите години – това е времето, когато в детето прекратяват 
да действат изначалните „райски сили”, донесени от него от битието 
преди раждането, и той окончателно влиза в сферата на „грехопадение-
то”, в която от времената на древна Лемурия пребивава цялото Земно 
човечество. Трийсет години – това е възрастта на кръщението на 
Исус в реката Йордан, през време на което той е приел в себе си 
макрокосмичното Христово Същество, донасящо космично изцеле-
ние за страдащото от „болестта на греха” човечество. 
 
944 Цитат от М. С. Крюкова. Былины. Москва 1939, с. 148. Иля го 
изцеляват трима неизвестни странника, които, излизайки след това на 
външния вход, „изчезват”, т.е. оказват се свръхсетивни същества, 
явили се на Иля в духовно виждане. Според устната билинова тради-
ция, това са били „Христос и двама апостоли”. 
Особено пророческо значение фактът на изцеление на Иля след дос-
тигането от него на трийсет годишна възраст получава в светлината 
на съобщенията на Рудолф Щайнер за етерното Пришествие. В бъде-
ще, е посочвал той, ясновидското изживяване на етерния Христос ще 
настъпва при хората именно започвайки от трийсет годишна възраст. 

ност да ги управлява по свое усмотрение – е алегоричен 
образ на онази главна трудност в душевния живот на 
руския народ, с която в най-различните нейни проявле-
ния на него още ще му се наложи да се бори до самото 
настъпване на Шестата културна епоха. Това е слабост 
и същевременно незрялост, младост на неговата воля. 
Обаче в наше време в света присъства сила, способна 
да я укрепи, придавайки й нов стремеж към Духа. Зато-
ва, обръщайки се в Хелсингфорс (Хелзинки) към рус-
ките антропософи, Рудолф Щайнер им е дал напътст-
вие, своеобразен ръководен девиз за последвалото нас-
коро основаване на Руското антропософско общество: 
„Позволете на антропософския импулс да стане ваша воля! 
Постарайте се да преобразите страданието в сила, слабата воля 
– в действаща във вас Антропософия! Чрез тях вие ще успеете 
действително да навлезете в антропософския живот”945. 
Тези думи са всъщност призив за пробуждане на 

висшата спиритуална воля, още силно спяща в дълби-
ните на душата на руския народ – пробуждане чрез 
съвременната Наука за Духа, Антропософията, единст-
вено способна да донесе пълно и окончателно изцеле-
ние на Иля Муромец, билиновото въплъщение на най-
добрите душевни сили на народа. По удивителен начин 
съдбата на Иля напомня съдбата на един от централни-
те образи на Евангелието от Йоан – на Лазар, за „бо-
лестта” на който Христос казва: „Тази болест не е смърто-
носна, но е за Божията слава, за да се прослави Божият Син 
чрез нея”946. 
В контекста на бъдещата мисия на Източна Европа 

ключ към тези думи на Христос може да послужи из-
казването на Рудолф Щайнер, също адресирано до рус-
ките антропософи: „Ще дойде време, когато Европа ще за-
почне – ако вие изпълните вашия дълг към вашата Народна 
душа – малко по малко, постепенно да разбира, какво, всъщ-
ност, е Импулсът на Христос в духовното развитие на човечес-
твото”947. 
Казано по друг начин, това е означавало: ако руските 

антропософи, обединяващи се тогава в Руското антро-
пософско общество, съумеят действително да изпълнят 
своя „дълг” по отношение на руската Народна душа, то 
Европа постепенно ще започне да разбира цялото зна-
чение на Импулса на Христос в Земното развитие, а 
„болестта на Иля” – изначалната „болест” на източните 
славяни, ще послужи за „прославяне” чрез нея на „Божия 
Син”948. А именно това е съдбата на Лазар, който в ре-
зултат от чудото на своето възкръсване е станал глав-
ният предвестник на бъдещата Мистерия на Голгота – 
изпълнението на Земята на великата божествена съдба 
на самия Христос. 

                                                 
945 GA158, 5.VІ.1913. 
 
946 Ев. Йоан 11: 4. 
 
947 GA158, 11.ІV.1912. 
 
948 Основаното на 20 септември 1913 г. в Москва (закрито от болше-
виките през 1922 г.) Руско антропософско общество така и не е успя-
ло да осъществи поставената пред него от Рудолф Щайнер задача. 
Нейното осъществяване остава и досега най-важният дълг на руските 
антропософи към тяхната Народна душа. „Изцелението на Иля” ще бъде 
само първата степен на този труден път, който още ще трябва да 
премине Русия до началото на Шестата културна епоха. 
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Нещо повече, дълбоко тайнствената и толкова много 
различна от съдбите на всички други апостоли съдба на 
Лазар, станал след своето възкресение във Витания 
ученика, „когото Исус обичаше”949 – тази съдба, започ-
вайки от ХХ в. по удивителен начин се разкрива в 
страшната, неповторима съдба на източните славяни в 
ХХ столетие като възможност за бъдещо пробуждане 
за ново ясновиждащо съзнание, като възможност за 
чисто духовно „полягване върху гърдите”950 Му, т.е. съз-
нателно изживяване в своето сърце на етеризираната 
Кръв на Христос951. 
И от това, ще стане ли някога тази възможност дейс-

твителност, зависи цялата духовна и историческа 
съдба на този народ в по-нататъшното развитие на чо-
вечеството. Да му помогне в това може единствено 
обръщането не към екзотеричното, а към езотерично-
то, Йоановото Християнство – имащо своя източник 
във възкръсването на Лазар, станал след това велик 
възвестител на Мистерията на Голгота – което в наше 
време работи във формата на антропософски ориенти-
раната Наука за Духа, чиято главна мисия е да възвести 
на човечеството тайната на новото Пришествие на 
Христос в етерно тяло и да поведе хората към неговото 
съзнателно изживяване952. Поради тази причина в мал-
кия купол на първия Гьотеанум славянският човек е 
изобразен държащ в ръката кръст със седем звездни 
(космични) рози – централен символ на езотеричното 
Християнство (виж Приложение І). 

 
Според раннохристиянската традиция, описаният във 

всичките три синоптични Евангелия богат юноша, до-
шъл при Христос Исус с въпрос за пътищата за дости-
гане на Царството Небесно, е бил не някой друг, а Ла-
зар, бъдещият ученик, „когото Исус обичаше”. Особено 
точно тази сцена предава евангелистът Марко, съобща-
вайки една подробност, свидетелстваща за това, че го-
ворилият с Исус юноша е бил именно Лазар: «А Исус, 
като го погледна, възлюби го и му рече: „Едно ти не достига; 
иди, продай всичко, що имаш, и дай на сиромасите и ще имаш 
съкровище на небето; и ела и Ме следвай, поемайки кръс-
та”»953. Този най-важен християнски мотив за „поемане-

                                                 
949 Ев. Йоан 13: 23. За връзката между пробудения Лазар и Еванге-
листа Йоан, ученика, „когото Исус обичаше”, виж по-подробно в GA103, 
22.V.1908. 
 
950 Бел. пр.: В руския превод на Евангелието от Йоан този текст 
гласи: „... припав к груди Иисуса...” (Ев. Иоанн 13: 25); „припадать” на българс-
ки език означава: „прилепвам се”, „притискам се”, „гуша се”, „свивам 
се”, „полегвам”, „навеждам се”, „скланям се” към някого. 
 
951 Виж б.п.ч. 884. 
 
952 Това, че най-важната задача на Антропософията е подготовката и 
възвестяването на новото Пришествие на Христос в етерно тяло, 
Рудолф Щайнер е посочвал в много лекции (виж GA118, GA130, 
GA131, GA152, GA175 и др.). 
 
953 Ев. Марко 10: 21. 
 {Бел. пр.: В преводите на български език на Евангелие от Марко в 
приведения цитат текстът ”, носейки кръста” липсва. А преводът на руски 
език е следният: «Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему: одного тебе 
не достает: пойди, всë, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокро-
вище на небесах; и приходи, последуй за Мною, взяв крест» (Библия. Российское 
библейское общество, Москва 2002). 
„Взять” (взяв) на български език означава: „поемам” (обезателство, 
задължение, отговорност), „нагърбвам се”, „приемам” (да върша 

то на кръста” Евангелието от Марко, както и другите две 
синоптични Евангелия, предават още в следната форма: 
„Ако иска някой да дойде след Мене, нека се отрече от себе 
си, нека поеме954 кръста си и така нека Ме следва”955. 
Разбира се, този кръст, както ние видяхме, е бил при-

ет от източноевропейските народи не доброволно, а им 
е бил възложен, били са натоварени с него – макар и с 
позволението на висшите сили – отвън. В това се със-
тои основната разлика на това деяние от неговия мак-
рокосмичен първообраз. Понеже в „поврата на времената” 
Христос е поел или взел върху Себе Си кръста на Кар-
мата на човечеството съзнателно и по Своя свободна 
воля. 
Обаче пълното примирение на източноевропейските 

народи със своята тежка съдба, изразило се в пълното 
приемане от тях на възложения върху тях свише кръст, 
позволява и в този случай да говорим за следване – 
наистина, засега още в значителна степен безсъзнател-
но – пътя на подражание на Христос. Както в Земния 
живот на самия Христос Неговата висша духовна сила 
е била свързана с пълно външно безсилие, така и пъл-
ното безсилие на руския народ по отношение на външ-
ната демонична власт на болшевизма и несъпротивля-
ването срещу нея могат да станат основа за пробуждане 
в неговата душа на нова сила, водеща до съзнателно 
изживяване на Мистерията на Голгота956. 
Така в езотеричен смисъл върви през ХХ столетие 

руският народ след Христос по пътя на най-дълбокото 
подражание на Него на плана на Земната история, с 
пълно смирение и кротост носейки кръста на Кармата 
на материализма, кръста не на своята Карма, а най-
тежката част от Кармата на цялото човечество, в създа-
ването на която самият той не е вземал никакво учас-
тие. И носенето на този кръст в продължение на се-
демдесет години е било представено от кръвта на пове-
че от сто милиона мъченици – брой на без вина убити-
те, нямащ равен на себе си в цялата минала история на 
човечеството. 
Именно това, че в продължение на всичките седем 

десетилетия източните славяни без да се съпротивляват 
и без да въстават вътрешно душевно или външно про-
тив положения върху тях кръст, безмълвно и безропот-
но са вървели по чувствения, любвеобилен и всеотдаен 
път на Христос, само по себе си мощно свидетелства за 
живеещия и досега в подосновите на техните души 
непобедим „дух на Граала”. 

                                                                                  
нещо), а също „вземам”, „получавам” и др.}. 
 Бел. авт.: За любовта на Исус към Лазар-Йоан виж Ев. Йоан 11: 3, 
5, 35-36; 13: 23. Този мотив на любовта е представен още един път в 
посланието към Филаделфийската общност (Откровен. на Йоан 3: 7-
13). 
В руския синодален превод (а също в българските преводи. Бел. пр.) 
вместо „общност” е „църква” (виж например Откровен. на Йоан 3: 7). За 
окултното значение на този символ виж б.п.ч. 1029. 
 
954 Бел. пр.: Навсякъде в българските преводи е „вдигам”, а не „приемам”, 
„поемам” и т.н. В руския синодален превод (Библия. Российское биб-
лейское общество, Москва 2002) този текст гласи: „Кто хочет идти за 
Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною”. И тук е „взять” 
(возьми), чийто български превод е посочен в б.п.ч. 953. 
 
955 Ев. Марко 8: 34. 
 
956 Виж GA182, 16.Х.1918. 
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Така, по удивителен, парадоксален начин именно из-
теклите седемдесет години владичество на болшевизма 
на Изток в Европа са най-убедителното доказателство 
за това, че и досега там живее „народът на Христос”, вър-
вящ в наше време по пътя на повторение на плана на 
външната история на свръхсетивните съдби на самия 
Христос във висшите светове. 
В много свои лекции Рудолф Щайнер нееднократно е 

говорил за това, че започвайки от ХХ в. Христос посте-
пенно започва да действа в напълно ново, още по-
непосредствено отношение върху Кармата както на 
Земния човек, така и на цялото човечество957. Като 
Властелин на Кармата, Христос – започвайки от на-
шето време – ще оказва все по-голямо влияние върху 
техните исторически съдби. И каквато и да бъде в бъ-
деще духовната и историческата съдба на източноевро-
пейските народи, главно за тях при всички условия и 
във всички още предстоящи им изпитания е била и ще 
бъде верността към своето висше призвание, към сво-
ята вътрешна същност и своя особен неповторим път. 
Поради това в миналите, настоящите и бъдещите ду-

ховноисторически съдби на руския и другите славянски  
 

                                                 
957 Виж например GA131, 14.Х.1911; GA130, 2.ХІІ.1911. 

народи (до самото начало на Шестата културна епоха) 
отново и отново ще се появява нещо от по-висшата 
метаисторическа реалност, нещо, дълбоко отличава-
що техния път от пътя на всички други народи, основ-
ната мисия на които се пада в наше време, в съвремен-
ната епоха. Напротив, руският и другите славянски 
народи, чиято мисия принадлежи на отдалеченото бъ-
деще, във всичко, включително и в своята външна 
съдба и история, ще бъдат подобни на човек, въплътил 
се не в своята епоха и не в своето кармично обкръже-
ние, и поради това от самото начало носещ в себе си 
някаква тайна, тайната на бъдещето – на човек, като 
че ли принадлежащ на друго царство, царство „не от 
този свят”, и поради това обречен да бъде загадка за 
целия останал свят. А да се разбере и разгадае тази 
загадка в наше време е възможно само с помощта на 
Науката за Духа. 
Да спомага, макар засега само за първоначално и не-

пълно решаване на този проблем, а следователно, за по-
дълбокото разбиране на духовната същност и истори-
ческите пътища на руския народ – това е основната 
задача на настоящия труд. 



 
 

 

 

Глава 21 

Приказката на Гьоте за Зелената Змия и Красивата Лилия като 
израз на основните импулси на Шестата културна епоха 

 

 
 
 
 
 
 

В целия ход на събитията, изобразени в „Приказката”, 
Гьоте вижда бъдещото състояние на човечеството и по-
сочва пътя за достигане на това състояние. 

Рудолф Щайнер. Из лекцията от 23 февруари1905 г. 
 
 

Изходна точка за цялото развитие в ХХ в. на Науката 
за Духа е изнесената от Рудолф Щайнер лекция на Ми-
хаилов ден 1900 г. в Берлин, озаглавена „Тайното отк-
ровение на Гьоте” и посветена на езотеричното тълку-
ване на неговата „Приказка за Зелената Змия и Краси-
вата Лилия”958. 

Рудолф Щайнер нееднократно се е връщал към 
„Приказката”, стремейки се да пробуди в своите после-
дователи интереса към нейната поетична и духовна 
тъкан, към разкриване на нейните нови аспекти и окул-
тни дълбочини, които ни потопяват в многоплановата и 
многомерна висша действителност. Той често е говорил 
за нея в периода 1904–1905 г., подчертава, че неговите 
пояснения и интерпретация трябва да се разглеждат 
само като подтик за по-нататъшно самостоятелно тър-
сене. Поради това всеки, който се стреми да проникне в 
дълбокия смисъл на това превъзходно произведение, 
може да използва думите на Рудолф Щайнер: «Трябва да 
се осъзнае, че съдържанието на „Приказката” е много по-богато 
от това, което аз ви разказах. Затова всичко казано трябва да 
послужи само като подтик към това, как трябва да се изследва 
и изживява Гьотевата „Приказка”»959. 

Едно изказване на Рудолф Щайнер, направено от не-
го доста по-късно, през септември 1916 г., открива въз-
можността за напълно ново разбиране на всички основ-
ни образи в произведението, имащи, както ние ще уста-
новим, непосредствено отношение към темата на нас-

                                                 
958 Бел. авт.: „Приказката” е включена от Гьоте в неговите 
„Разговори за немските бежанци”. 
 {Бел. пр.: Българския превод, а също езотеричното разглеждане от 
Рудолф Щайнер на Гьотевото тайно откровение (две лекции от 22 и 
24 октомври 1908 г. в Берлин, включени в GA57), виж в книгата 
„Тайното откровение на Гьоте в неговата Приказка за Зелената Змия 
и Красивата Лилия”, атропософско издателство „Даскалов”, Стара 
Загора 2000}. 
 
959 21.І.1909. Този и всички следващи цитати в бележките, към които 
не е посочен номерът на тома от Пълните събрани съчинения на 
Рудолф Щайнер (GA), са взети от сборника R. Steiner. Goethes ge-
heime Offenbarung in seinem „Märchen von der grünen Schlange und der 
schönen Lilie”. Dornach 1982. Казаното се отнася също и за епиграфа в 
началото на главата. 

тоящия труд. Това изказване звучи така: «Гьоте [при 
написване на „Приказката”] инстинктивно е гледал в бъдещето 
на източноевропейската култура [в Шестата културна епоха]... 
И ако назовем националността на човека, който в края на 
„Приказката” стига до Храма и до Красивата Лилия, а в нача-
лото се появява сякаш е лишен от вътрешния стълб, от твърда-
та вътрешна опора (ohne Mark) и е като отмалял, то след като 
ние в последните дни говорихме... за руската култура, вече 
няма да ви се стори странно, че той е руски човек. Знаейки 
това, вие точно ще почувствате инстинкта на Гьоте». И по-
нататък: «”Приказката” съдържа тайната на европейското 
развитие в Петата следатлантска епоха, подобно на това, както 
Гьоте в своето време я е заложил в своя „Фауст”...»960. 

В светлината на тези думи основните събития в 
„Приказката” застават пред нас не само като израз на 
развиващите се вътрешни душевни сили на отделния 
човек, но и като отражение на централните духовни 
импулси, които в наше време се намират още в заро-
дишно състояние и едва в Шестата културна епоха ще 
се въплътят в човечеството, включително и в неговия 
социален живот. Казано по друг начин, ако по отно-
шение на Петата културна епоха образите на „Приказ-
ката” обозначават пътя на индивидуалното Посвещение 
– както сега може да го измине всеки отделен човек с 
помощта на антропософски ориентираната Наука за 
Духа – то по отношение на Шестата епоха те изразяват 
вече духовно-социалните процеси, които тогава ще се 
осъществят в цялото Земно човечество. 

«Гьоте в богати поетични образи е искал да покаже развити-
ето и окончателното освобождаване на отделния човек и целия 
човешки род» – е посочвал Рудолф Щайнер в една от 
лекциите през 1905 г., подчертавайки вътрешната връз-
ка на езотеричното съдържание на „Приказката” с вис-
шия идеал както на Петата следатлантска културна 
епоха, така и на Шестата. «Когато настъпи това време 
[Шестата културна епоха]» – е продължавал той – «то тога-
ва в Храма ще могат да влязат не само отделните ученици на 
                                                 
960 GA171, 25.ІХ.1916. 
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Тайната Наука или просветлените мистици, но и всички хора 
ще могат да пътуват до него: натам и насам, в Царството на 
Духа [и обратно в Земния свят]. Този велик момент в развитие-
то на човечеството посочва Гьоте в своята „Приказка”»961. 

Именно този аспект на нейното съдържание трябва 
да разгледаме по-подробно, тъй като разкрива тайната 
на бъдещото духовноисторическо развитие на цели 
народи, а в по-широк смисъл – и на цялото човечество. 

Преди всичко е необходимо да бъде пояснено указа-
нието на Рудолф Щайнер, че героят на „Приказката” – 
представителят на руския народ, носителят на неговите 
основни душевни и духовни сили – застава в нейното 
начало ”като отпуснат, отмалял” или, още по-точно, се 
появява в нея „сякаш без сърцевина”, или без „вътрешен 
стожер” (ohne Mark). 

Този израз става по-разбираем, ако си припомним 
казаното от Рудолф Щайнер на Ася Тургенева: „На-
родността е разчленен организъм. Русия вече е достигнала 
степента на живия организъм. Тя има нервна система – това са 
Гогол и Достоевски, тя има мускулна система – Толстой. Но тя 
няма костна система. На другите европейски народи костна 
система им дава естествознанието. За тях това е закономерно и 
върху него те тренират своето мислене... Но на руснаците ес-
тествознанието не им дава мисловен скелет. За тях то е отрова. 
Само духовното знание може да даде на руския народ костна 
система. И Гьотеизмът – начинът, по който Гьоте разглежда 
природата, природопознанието на Гьоте – е пътят към това962. 
Русия винаги е била готова по най-добрия начин да възприеме, 
да усвои културните ценности, идващи от Запада. Сега тя тряб-
ва да отвори вратата за Гьотеизма”963. 

Гьотеизмът се явява тук като пряк път, водещ към 

                                                 
961 23.ІІ.1905. 
 
962 Бел. пр.: Става дума за същността, в т.ч. и методологията, на 
гьотеизтичната Наука за Духа. 
 „В Средна Европа интелигентността не е вродена. Но тя трябва да бъде овладяна 
в течение на индивидуалното развитие” (GA185a, 9.ХІ.1918). 
 «Фихте, Шелинг, Хегел, с които днес толкова много враждуват, създадоха макар и 
не спиритуално, не духовнонаучно мислене, но то съдържа семената на Науката за 
Духа, и ако върху него се медитира, то действително води към Науката за Духа. 
Затова немският национален характер трябваше да остава непостоянен, променлив, 
за да може да се каже: този е италианец, този е французин, този е англичанин, а – ето 
този става немец!... 
В определено отношение, целият живот в свръхсетивни представи се възпроизвежда 
от моралния живот {тук антропософското съдържание на немската дума 
„морален” най-точно може да бъде изразено на български език като 
„морално-духовен”. Бел. пр. “Аз употребявам думата “морално” за всичко, което е свързано 
с душевните качества, подчинени на волята” (GA238, 7.ІХ.1924)}. Ето защо за познание на 
свръхсетивните светове няма по-голямо препятствие от напълването на човешката 
душа с аморални импулси... 
Това остава вярно както за отделния човек, така и за цели народи. Оттук ние можем 
да погледнем на съдбата на Средна Европа, която има задача да изработи духовното 
съзнание» (GA159, 14.ІІІ.1915). 
 „Народите от Средна Европа имат задачата чак до четвъртото хилядолетие от 
свободата на душата да извличат всичко онова, което човек от свободата на своята 
душа може съзнателно да създава, да твори; но разбира се затова външната матери-
ална действителност трябва да бъде пронизана от духовно-спиритуалното” (GA182, 
30.ІV.1918). 
 „Немецът, следвайки своята собствена природа, няма страх пред духовното. Но 
това е такова влечение, наклонност към Духа, което ние например, макар и на по-
висока степен, намираме типично представено в Гьотеизма” (GA181, 23.VІІ.1918). 
 Виж също б.п.ч. 968. 
 
963 A. Turgenieff. Erinnerungen an Rudolf Steiner und die Arbeit am 
ersten Goetheanum. Stuttgart 1973, Глава „Разговоры о России”. 

Науката за Духа, която единствена дава възможност на 
руския човек да намери правилното, т.е. съответства-
щото на Духа и неговата собствена особена душевна 
организация, отношение, от една страна, към външния 
свят (света на възприятията) като към сетивно възпри-
емано откровение на духовното, а от друга страна – към 
света на мисленето, като към реален и обхващащ целия 
човек духовно-душевен процес. 

 
След тази встъпителна бележка може да разгледаме 

и самите образи на „Приказката”. Тогава с избраната от 
нас гледна точка в трите главни действащи лица пред 
нас ще застанат водещите сили на Петата, Шестата и 
Седмата културна епоха, в зародишно състояние носе-
ни от народите на Средна, Източна и Западна Европа, а 
също и от Северна Америка. 

Така, образът на Зелената Змия, която жертва своето 
собствено същество в името на пробуждането на Юно-
шата, т.е. в името на настъпването на Земята на Шеста-
та културна епоха, пророчески сочи към бъдещите 
съдби на Средна Европа и на нейната дълбока кармич-
на връзка с Източна Европа. 

Австрийският поет и философ от ХІХ в. Ф. фон 
Щайнванд (1828–1902), когото Рудолф Щайнер не 
веднъж е цитирал в своите лекции, е отбелязал веднъж, 
че бъдещата съдба на немците е сходна със съдбата на 
циганите964. Подобно на циганите те ще се разсеят ня-
кога по целия цивилизован свят, за да създадат огнища 
на новата култура и с това да подготвят бъдещата спи-
ритуална епоха. В „Приказката” това отдалечено бъде-
ще символизират скъпоценните камъни, в които се 
превръща Змията в момента на пробуждането на Юно-
шата и които след това без изключение трябва да бъдат 
хвърлени в реката – в потока на историческото разви-
тие на човечеството, за да станат в него основа на мос-
та, свързващ за цялото човечество физическия свят с 
Духовния, а в хода на духовноисторическото развитие 
на човечеството – Петата културна епоха с Шестата. 
Подобна мисъл по-рано вече е изказал Гьоте, сравня-
вайки в определен смисъл бъдещата съдба на немците 
със съдбата на евреите. Той пише: „Германия – това е 
нищо, но всеки отделен немец – това е много, и при все 
това последните си внушават именно обратното. Пре-
местени в други земи и разпръснати по целия свят, като 
евреите, трябва да станат немците, за да развият докрай 
в себе си онази мярка на доброто, която е заложена в 
тях, за благото на всички народи на Земята”965. 

Обаче това висше жертвено деяние на Средна Евро-
па в никаква степен не трябва да бъде насилствено, т.е. 
да не се извърши по-рано, преди да се пробуди Юноша-
та и всичко да бъде готово, за да може подземният 
Слънчев Храм да се издигне на повърхността на Земя-
                                                 
964 Има се предвид докладът, изнесен от Ф. фон Щайнванд на 4 
април 1859 г. в дрезденското Общество на любителите на древността 
в присъствието на кралското семейство и висшата аристокрация. 
Рудолф Щайнер в една от своите лекции казва: „В петдесетте години [на 
ХІХ столетие]... Ф. фон Щайнванд е говорил за това, че немският народ е призван 
някога в бъдеще да прояви нещо подобно на това, което тогава са проявявали 
циганите”. И по-нататък: „Това беше дълбок възглед на Ф. фон Щайнванд в хода 
на развитието на човечеството. На тези неща е необходимо да гледаме с пълна 
обективност” (GA194, 14.ХІІ.1912; виж също GA185а, 15.ХІ.1918). 
 
965 Цитат според H.E. Lauer. Die Volksseelen Europas. Stuttgart 1965. 
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та. А следователно не преди руският народ да доузрее 
за своята бъдеща мисия, а цялото човечество в неговото 
духовноисторическо развитие да достигне началото на 
Шестата културна епоха966. 

                                                 
966 Виж Глава 19. Гьотевото описание на същността и деянията на 
Зелената Змия точно съответства на главните задачи на Средна Евро-
па в Петата следатлантска епоха. На това указва и цветът на Змията, 
съставен от смесването на синьото и жълтото, изразяващи полярност-
та, съответно, на Западна и Източна Европа. 
 {Бел. пр.: «Аз повтарям казаното в последната ми лекция, за да посоча още 
веднъж как протича мировият кръговрат и как той потъва в себе си, проявявайки в 
цветове своите различни елементи: жизненият, душевният и духовният. Днес бих 
желал нагледно да ви посоча как изглежда този затворен кръг в света на цветовете 
(виж рисунката в GA276, 20.V.1923. Бел. пр.). 
И така, зеленото застава пред нас като един мъртъв образ на живота. В зеленото 
животът угасва и се скрива от нашия поглед. –Ако обаче се вгледаме в цвета на 
инкарната, който е близо до светлорозовото сияние на цъфналата праскова, ние 
стигаме до живия образ на душата. Следователно, в цвета на инкарната имаме живия 
образ на душата. А ако с необходимия художествен усет потънем в бялото, както 
казах завчера, стигаме до душевния образ на Духа. И накрая, ако разполагам със 
съответния художествен усет и вникна в черното, аз стигам до духовния образ на 
смъртта. Така кръгът се затваря. 
Аз имах пред себе си тези четири цвята: зеленият, цветът на инкарната, белият и 
черният. Така завършеният живот на Космоса намира непосредствен израз в света на 
цветовете. Ако вникна в тези четири цвята с моя художествен усет, аз виждам как те 
образуват един затворен кръг и всичко това поражда у мен желанието: завършеният 
образ на тези цветове да се намира непрекъснато пред моя поглед! 
Естествено, в процеса на художественото творчество, винаги се осланям на моя 
художествен усет, а не на абстрактното мислене. Художественото произведение може 
да бъде разбрано само от художественото познание. Ето защо аз не прибягвам до 
каквито и да е логически доказателства, за да обясня как при съчетанието на тези 
четири цвята у нас възниква желанието да имаме един цялостен, завършен образ. 
Необходимо е само да очертаем тези контури и вътре в тях да изградим съответния 
образ. Посочените четири цвята винаги съдържат в себе си известен елемент от 
сянката. Бялото е, така да се каже, най-светлата сянка, понеже бялото представлява 
един вид сянка на самата светлина. Черното е възможно най-тъмната сянка. А зеле-
ното и светлорозовото са образи, или с други думи, цветово наситени повърхности. 
Така в тези четири цвята ние имаме както цветове-образи, така и цветове-сенки. 
Съвсем различно е положението при другите цветове. Нека да вземем примерно 
червеното, жълтото и синьото. При тези цветове изпитваме желанието, следвайки 
нашия художествен усет, да ги задържим в някакви строго определени контури; в 
случая ние имаме съвсем друго желание: сега ние искаме тази или онази повърхност 
да блесне в някои от посочените цветове; искаме например блясъкът на червеното, 
жълтото или синьото да ни озари от тази или онази повърхност. И така, четирите 
цвята: на инкарната, зеленото, черното и бялото, ние определяме като цветове-
образи и цветове-сенки, а синьото, жълтото и червеното – като цветове-сияния, които 
идват към нас от областта на сенките. Следвайки нашия художествен усет, ние 
виждаме как светът около нас сияе в трите цвята на червеното, жълтото и синьото, и 
си казваме: Да, в припламването на червения отблясък ние съзерцаваме не друго, а 
самия живот. Живата природа иска да ни се открие именно в онзи миг, когато срещу 
нас грейва червеното, интензивно червеното, така че ние ще обозначим червеното 
като „сияние на живата природа”. От друга страна, ако Духът има намерение да ни се 
открие не в своята абстрактна универсалност, а да ни проговори интимно и настоя-
телно, той ще поиска – всъщност такова ще бъде желанието на нашата душа – да се 
обърне към нас не в спокойствието на бялото, а в сиянието на жълтото. В жълтия 
цвят е скрито сиянието на Духа. Ако душата иска да потъне в своята истинска, вът-
решна природа, а после да намери съответния художествен израз в областта на 
цветовете, тя трябва напълно да се откъсне от външните събития и да се затвори в 
самата себе си. Това се постига чрез нежното сияние на синьото. В нежното сияние 
на синьото е скрита светлината на душата. И сега ние започваме да възприемаме 
другите три цвята по следния начин: червеното – като сияние на живота, синьото – 
като сияние на душата, и жълтото – като сияние на Духа. 
Виждате ли, едва когато стигнем до усещането, как от цветовете-образи на инкарната, 
зеленото, черното и бялото възниква един цял свят, и как после към него се прибавят 
откровенията на червеното, жълтото и синьото, едва тогава ние започваме да разби-
раме цветовете и да живеем в самите тях. Ние се научаваме, примерно, да разбира-
ме какво точно иска да ни каже отделният цвят. Вече споменах, че в синьото е скрита 
светлината на душата. И ако искаме да оцветим една повърхност в синьо, ние ще 
усетим, че за да постигнем целта си, трябва да нанесем синьото по такъв начин, че в 
краищата то да е по-наситено, а в средата нюансите му да са по-бледи. 
Напротив, ако поискаме да оцветим една повърхност в жълто и желаем този цвят да 
ни проговори, тогава краищата трябва да са в тъмножълти нюанси, а средата – в 
светложълти нюанси. Самият цвят изисква това! И по този начин всичко онова, което 
живее в цветовете, неусетно проговаря на един ясен и разбираем език. Ние стигаме 
дотам, че създаваме форми от самите цветове, или казано с други думи, следвайки 

За основната задача на Средна Европа вече подробно 
говорихме по-горе. Тя се състои в това, да се прониже 
обърнатата предимно към външния физически свят 
Съзнателна душа на Запада със светлината и топлината 
на мъдростта, изхождаща от вътрешното средоточие на 
човешкото същество, от неговия „аз”. Поради това, 
получавайки от Блуждаещите огньове тази абстрактна 
мъдрост (злато), насочена само към външния, сетивен 
свят и водена единствено само от принципа на ползата, 
Зелената Змия я приема в себе си и я одухотворява така, 
че тази мъдрост се преобразува в нейното същество (в 
нейния „аз”) в сили на висшето познание или в сили на 
светлината967. Благодарение на тях Змията може да 
вижда в подземния Храм и чрез излъчваната от самата 
нея светлина на спиритуализираната мъдрост съзнател-
но да възприема в него висшите тайни на битието, 
представени в образа на Тримата крале. 

Примерът на самия Гьоте, последователно издигащ 
се в своите естественонаучни изследвания от сетивното 
разглеждане и външно описание на отделните видове 
растения към свръхсетивно съзерцание на прарастени-
ето, с цялата нагледност илюстрира тази вътрешна 
способност на човешкия Дух, представена в образа на 
Зелената Змия. Именно чрез съзнателното развитие в 
своята душа на тези сили Гьоте стига до съзерцаване на 
прарастението. В лекцията от 24 октомври 1908 г. Ру-
долф Щайнер подробно се е спрял на това, че образът 
на Зелената Змия символизира душевния характер на 
човека, подобен на Гьоте: „Поучителното и забележително-
то в научността на Гьоте968 и в целия му стремеж е това, че 

                                                                                  
нашия художествен усет, ние се превръщаме в художници, които извличат рисунките 
си от света на цветовете. 
Живеем ли наистина в цветовете, никога не би ни хрумнало, например, допълнително 
да оцветим една бяла фигура, т.е. една фигура, която е устремена към Духа, с друг 
цвят, освен с нюанси на жълтото, които избледняват в краищата на рисунката. Никога 
не би ни хрумнало да изразим в една картина душевния елемент по друг начин, освен 
чрез синьото, което, отивайки към центъра, става все по-нежно и по-нежно. И сега, 
след тези мои думи, обърнете се още веднъж към художниците на Ренесанса, към 
Рафаело, Микеланджело, Леонардо и ще видите, че техните художествени пориви 
действително се осъществяваха именно там, в света на цветовете... 
В изкуството ние отново трябва да открием присъствието на Боговете, на божествено-
човешките сили. А това ще постигнем само тогава, когато – окрилени от истинското 
познание – открием пътя към божествено-духовния свят. Антропософията би искала 
да посочи пътя към Духа също и в областта на изобразителните изкуства... да утвър-
ди и новото евритмично изкуство... да остави своя принос и в областта на декламаци-
ята, на рецитацията... 
По начало художественият елемент възниква от човешкия светоглед... Изкуството 
винаги възниква от вътрешното осмисляне, от вътрешното изживяване на света. И 
една от задачите на Антропософията е да ни подтикне към това, да изживяваме света 
по един честен, духовен начин» (GA276, 20.V.1923). 
 
967 Рудолф Щайнер казва за това: „Душевната нагласа към непродуктивност и 
абстрактност е представена в Блуждаещите огньове”. И по-нататък: „Но онова, 
което живее в тях, ако се преработи, може да стане в човешката душа нещо във 
висша степен плодотворно”. А да направи това е способна само онази 
душевна сила, която е представена в образа на Зелената Змия. Само 
развивайки в себе си тази сила, човек „може... от едните само абстракции, от 
едните понятия да формира светлината и мъдростта” (24.Х.1908)}. 
 
968 Бел. пр.: Гьоте има големи духовни постижения и обширна науч-
на природоизследователска дейност, но е известен само като поет. 
Високо надраснали повърхностния материалистичен мироглед и 
много ценни са редица негови учения. 
 „На този изследователски метод, който разрушаваше живота, за да го познае, 
Гьоте своевременно противопостави друга, по-висока възможност и потребност” (GA1, 
Глава 2). 
 „Гьоте приведе застиналите понятия и застиналите форми в непрекъснато движе-
ние. Това беше неговото основно, велико дело. Това беше неговият най-
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даваните от него понятия и идеи притежават реалност и това 
действа като светлина, свети и осветява обкръжаващите пред-
мети”. А малко по-рано в същата лекция Рудолф 
Щайнер изразява тази мисъл в още по-силен образ: 
„Самият той сякаш пълзи, подобно на змия, по долищата на 
Земята”969. 

Такъв е смисълът и на другите изказвания на Рудолф 
Щайнер за Зелената Змия. Например, в една от лекции-
те той я е характеризирал така: „Символ на човешкия 
стремеж към познание е Змията, която пронизва себе си със 
злато970; тя изцяло пронизва себе си с мъдрост и започва да 
свети”971. И едновременно с това: „Тя прави златото пло-
дотворно и благодарение на него получава способността да 

                                                                                  
забележителен принос в природознанието на тогавашната епоха” (GA151, 20.І.1914). 
 „В импулса, даден от Гьоте на естествознанието... е заложено онова, което ще се 
разработва в столетията. Така че Гьоте, вероятно идвайки в следващата инкарнация 
на Земята, ще намери възможност да работи над това, което не можа да довърши в 
своите естественонаучни възгледи сега” (GA272, лекц. 2). 
 „Каквото платонизмът беше за гърцизма, това е Гьотеизмът за Петата културна 
епоха” (GA185, 26.Х.1918). 
 
969 24.Х.1908. В същата тази лекция Рудолф Щайнер посочва, че 
само благодарение на наличието в душата на Гьоте на вътрешните 
сили на Зелената Змия на него му се е удало да стигне до съзерцаване 
на прарастението. 
 
970 Бел. пр.: Златото е металът на Луцифер. Виж GA136, 14.ІV.1912. 
 „Бог – това е пълна, чиста любов... Бог е оставил за себе си любовта, а мъдростта 
и силата е разделил с Луцифер и Ариман. Мъдростта Той е разделил с Луцифер, а 
силата – с Ариман, за да направи човека свободен, за да може човекът под влиянието 
на мъдростта да върви по-нататък. Ако ние търсим основанието, причината за всичко 
творческо, то стигаме до любовта; основата на всичко живо е любовта” (GA143, 
17.ХІІ.1912). 
 „Чрез много знания човек не придобива мъдрост. Знанието живее в главата... 
мъдростта живее в сърцето, което слуша себе си, т.е. не онези мисли, изплуващи в 
тишината от Духовния свят” (GA266-1, стр. 390). 
 „Обикновеното пасивно мислене не е реалност, то е образ... Активното действи-
телното мислене е сила, реалност, в която живее човекът... Ние трябва така да го 
активизираме, за да го направим душевен орган на осезанието, за да почувстваме... 
да можем да знаем: ние живеем в същността, не просто в обикновеното мислене, 
което е само отражение, а в реалността, в душевния орган на осезанието... Така ние 
живеем в силова същност, във вътрешно подвижно същество, което може да се движи 
и е вътрешно активно... С този орган на осезанието в Духовния свят човек може да се 
разпростира надалеч... Какво трябва да бъде развито чрез активността на мислене-
то?... Първият свръхсетивен орган на човека... Мисленето става свръхсетивно осеза-
ние” (GA 227, 19.VІІІ.1923)  
 «Христовата мисия на Земята беше следната: да изпълни този Аз с правилното 
съдържание, постепенно да го тласне към такова развитие, че той да излъчва от 
самия себе си онази сила, която наричаме сила на любовта... Христос влага в нашата 
планета самата любов, живата сила на любовта... 
Ето за коя сила, пулсираща като Христова сила в човешката душа, се говори навсякъ-
де – например в Евангелието на Лука, а и в другите Евангелия – като за сила на 
вярата. Тъкмо това е “вярата” според Евангелията. Вяра има онзи, който приема в 
себе си Христос, така че Христос започва да живее в него; така че неговият Аз е не 
само празен съд, а прелива от неизчерпаемо богатство и под това неизчерпаемо 
богатство се крие не друго, а съдържанието на любовта... А тези, които макар и 
отчасти можеха да приемат тази сила в себе си, Христос нарича “вярващи”. “Вяра” е 
способността да излизаш извън себе си, да се издигаш над всичко, което засега Азът 
може да направи за своето усъвършенстване» (GA114, 25.ІХ.1909). 
 „Тази вътрешна сила, която тръгва от Събитието в Палестина, наричаме “вяра”. 
Това съвсем не е обикновена сила, това е вътрешната сила на ясновидството” 
(GA103, 31.V.1908). 
 „Да се разбере как Христос стои между Луцифер и Ариман, какво означава по 
отношение на Луцифер и Ариман – такава е основната задача на най-близкото 
бъдеще” (GA165, 9.І.1916). 
 Азът е носител на себесъзнанието (виж за това например в GA27, 
Глава І). 
 „Не с пространствени отношения, а със състоянието си на съзнание ние сме 
отделени от Духовния свят” (GA168, 16.ІІ.1916). 
 
971 4.ІV.1904. 

прониква със своето мислене в същността на нещата”972. 
Такова мислене, макар само в началния му стадий, е 

притежавал Гьоте, станал в ХІХ в. един от главните 
носители на духовната мисия на Средна Европа973. 

Обаче в Мрачната епоха (Кали Юга), Епохата на 
Мрака, той не е могъл да развие в своята душа силите 
на Зелената Змия дотолкова, че, както това е описано в 
„Приказката”, съзнателно да навлезе в Храма на вис-
шите познания. Последното е станало възможно за 
Земното човечество едва след свършването на Кали 
Юга, с настъпването в 1899 г. на Светлата епоха, на 
Епохата на Светлината, благодарение на развитието от 
човека в себе си на висшето съзнание по пътя, описан 
от Рудолф Щайнер в неговите многобройни книги и 
лекции, и преди всичко в книгата „Как се постигат поз-
нания за висшите светове?” (GA10). Нейната глава за 
„Посвещението” завършва именно с описанието на 
влизането на духовния ученик в свръхсетивния „Храм на 
висшите познания”974. А в нейната последна глава се го-
вори, че истинският ученик на „белия път”, т.е. учени-
кът, избрал пътя самоотвержено, всеотдайно да служи 
на Храма, „принася своите дарове на жертвения олтар на 
човечеството”975. Тъкмо това извършва в „Приказката” 
Змията, жертвайки себе си в името на спасението на 
Юношата, в името на навлизането на човечеството в 
Шестата културна епоха. 

„Какво е казала Змията на ухото на Стареца [с лампата]? Че 
тя е готова да пожертва себе си! Жертвата – това е закон на 
Духовния свят! По пътя на висшето познание може да върви 
само този, за когото това познание не е самоцел, а който го 
търси за служене на човечеството. Всички истински мистици 
знаят този път на душата, всички те са преминали през изживя-
ването на саможертвата на Змията”976. 

Саможертвата, дълбочината на която расте според 
духовното развитие на човека, започва в наше време с 
принасяне в жертва на интелектуалността977, за което 

                                                 
972 23.ІІ.1905. 
 
973 Виж например GA157, 17.І.1915. 
 
974 Това, че в „Приказката” в образна форма се говори за същия 
Храм, е засвидетелствал самият Рудолф Щайнер: „Храмът трябва да бъде 
пренесен из-под Земята на нейната повърхност, Храмът на познанието трябва сам да 
се издигне над разделящата линия, над реката между свръхсетивния и сетивния свят” 
(21.І.1909). Виж б.п.ч. 386. 
 
975 „Как се постигат познания за висшите светове?” (GA10), Глава 
„Живот и смърт. Големият Пазач на Прага”. 
 
976 16.ІІ.1905. 
 
977 Бел. пр.: «Цялата „Валенщайн” драма на Шилер, може да бъде разбрана, ако 
вземем под внимание, как Валенщайн чувства себе си, пронизан от духовните сили, 
които произлизат от звездните констелации. И може да се каже, че в края на ХVІІІ 
столетие Шилер е чувствал подтика да се върне към онзи звезден възглед, обичаен 
за хората в ХVІ, ХVІІ в., които въобще са мислили за това. По такъв начин Шилер е 
вярвал, че човешкият живот не може да се изобрази в изпъкващи прояви, ако не бъде 
свързан с Космоса. 
А по-нататък да разгледаме такова негово произведение като „Годеницата от Меси-
на”. Шилер прави експеримент. Той се опитва да свърже старите мисли за съдбата 
със звездната мъдрост, изобразявайки това драматично... Тук Шилер би могъл да 
създаде драма без вярата в звездите и без идеята за съдбата, но... той приема 
вярата в звездите и идеята за съдбата. Това означава, че той в своята душевна 
конституция чувства необходимостта да постави човека във връзка с Космоса. 
Очевидно е, че тук има абсолютен паралелизъм, съвпадение с това, което е изобра-
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зил Гьоте, продължавайки своя „Фауст”, поставяйки го в цялата мирова панорама... 
Гьоте прави това образно. Шилер повече клони към абстракции. И във „Валенщайн”, и 
в „Годеницата от Месина” човек отива толкова далеч към връзката с Космоса, че това 
се показва даже в мислите за съдбата, свойствени още на гръцката трагедия. От 
френската революция Шилер възприема мислите за свободата. Но ако френската 
революция се е разиграла като политическа революция, то в Средна Европа тя е 
носила характера на духовна революция... И би могло да се каже, че най-интимен, 
съкровен характер тази духовна революция е приела в онези съчинения на Шилер, за 
които вече говорих, а също в „Писма за естетично възпитание на човека”. 
Шилер пита как човек да постигне достойно битие – нещо, от типа на „Философия на 
свободата. Основни принципи на модерния светоглед” (GA4) тогава още не е било 
възможно да се напише – и отговаря, че логиката го помества в необходимостта на 
разума; а от другата страна застава природната необходимост. Равновесието между 
едното и другото състояние е възможно в естетичното състояние. Тогава първото се 
премества на степен по-долу в „харесва ми – не ми харесва”, а тук човек в известно 
отношение е свободен. А природното, инстинктите, се издигат на степен по-високо. И 
двете необходимости се срещат. 
Естествено всичко, което е изразено от Шилер философски, е абстрактно... Гьоте 
много е обичал мислите, но все пак му е било ясно, че така няма да се приближим до 
загадката на човека. Гьоте е разбирал, че Шилеровите „Писма” са най-доброто 
творение на новото време... но му е било ясно и това, че човешкото същество е 
прекомерно богато, за да подхождаме към него с такива (абстрактни. Бел. пр.) 
мисли. Шилер, ако мога така да се изразя, е чувствал, че се намира в интелектуална-
та епоха. И именно чрез интелекта човек не е свободен, понеже тук възниква необхо-
димостта от разума. –Той е търсил изход в естетичната творба, в естетичната насла-
да. А Гьоте е чувствал безкрайното богатство, пълнотата на съдържанието на човеш-
ката природа. Той дори не е можел духовно да се удовлетвори от съдържателното, 
дълбоко разбиране на Шилер. Поради това той се е чувствал принуден да изрази това 
по свой начин, да изрази онези сили, които взаимно са си въздействали в човека. Не 
само със своята природа, а и с цялото си разбиране, Гьоте не е могъл да представи 
това в абстрактни понятия. И под влияние на шилеровите мисли от този род той 
написва своята „Приказка за Зелената Змия и Красивата Лилия”, в която са предста-
вени 20 образа, където всичко има отношение към душевните сили, всичко взаимо-
действа не само по силата на природната или разумната необходимост; взаимодейс-
тват 20 различни импулса и в края на краищата по различен начин създават онова, 
което чрез себе си проявява богатата природа на човека... 
По този начин Гьоте е изразил признанието за това, че ако искаме да говорим за 
човека и за неговата същност, то трябва да се издигнем до образите. –А това е 
пътят към имагинациите. Чрез това Гьоте просто е посочил пътя, водещ в имагина-
тивния свят. „Приказката” е толкова важна поради това, че тя показва как Гьоте от 
своята борба, както той я е изразил във „Фауст”, в най-важния момент е почувствал 
стремеж към имагинативния път. 
За Гьоте би било философия да каже, че в човека взаимодействат мисленето, чувст-
ването и воленето. –Той не е могъл да каже това, но той показва, как в някакво място 
пребивават трима крале: златен, сребърен и меден. В тези образи е заложено онова, 
което не може да се изрази в понятия. И така, ние виждаме Гьоте по пътя към имаги-
нативния живот. И тук се докосваме до дълбокия въпрос, с който се е занимавал 
Гьоте. За глъбините на този въпрос самият Гьоте с никого охотно не е разговарял. Но 
може да се узнае, колко много го е занимавал този въпрос. Това се проявява на много 
места. Какво всъщност човек получава от това, че като изхожда от своето мислене, до 
което е стигнал интелектуализмът, той иска да проникне зад собственото си същест-
во? Какво има човек като резултат от това? Постепенно се показва цялата тежест на 
тази Земна загадка – загадката на цялата епоха естествено, понеже с цялата си сила 
тя трябваше да се появи именно в тази епоха – в парадоксални, странни думи. Така, 
например, във „Фауст” ние четем (Гьоте, „Фауст”, превод в стихове от 
Димитър Статков, издателство „Народна култура”, четвърто издание, 
София 1967, част І, сцена 6 „Кухня на вещицата”. Бел. пр.): 
 

Узнай мощта 
на мъдростта, 
от цял свят ний що крием – 
не мислим ли, 
като че ли 
без труд ще я добием. 
 

Това са изключително дълбоки думи, макар и да ги казва вещица. Висшата сила на 
науката скрива цял свят! Който не мисли, т.е. в когото няма мислене, на него тя му се 
подарява! Човек може да мисли колкото желае, висшата сила на науката ще остане 
скрита за него. А ако той стигне дотам, да не мисли, то я получава като дар, като 
способност: той я получава без грижи и усилия. Следователно, необходимо е да се 
развива силата да не се мисли, да не се мисли по някакъв изкуствен начин... за да се 
стигне до силата на науката – не до науката, до която, естествено, без мислене няма 
да се приближим... Силата на науката – и това Гьоте знае – действа в човека, дори в 
детето. Аз писах за това в книгата „Духовното ръководство на човека и човечеството” 
(GA15), че тази сила е нужна, за да формира мозъка... 
Този проблем е занимавал Гьоте. Разбира се, той не е имал предвид тъпото безсмис-

Рудолф Щайнер нееднократно е говорил в своите лек-
ции978. Низшата интелектуалност, с която е пронизана 

                                                                                  
лие, а му е било ясно, че ако чрез интелектуалното мислене човек не разруши връзка-
та със силата на науката, то той може да я постигне. –Всъщност, на това основание 
Мефистофел отвежда Фауст в кухнята на вещицата. Фауст пие от напитката на 
младостта. Това разбира се се приема реалистично. Но да си представим и самия 
Гьоте, а също и онова, което там говори вещицата: 
 

Поука теб се дава! 
Едно на десет става! 
И две пусни да бяга! 
Щом станат три, веднага 
богат си ти без мяра. 
На четри нямай вяра,  
а с пет и шест отново 
тук седем е готово. 
Ще бъдат осем твои. 
А девет пак едно е. 
На десет дръж юздата. 
Тъй вещицата смята. 

 
Така се изразява Гьоте. Той неохотно говори за подобни неща. Висшата сила на 
науката скрива цял свят! Който не мисли я получава като подарък... А мисленето се 
губи, изчезва при този, на когото се казва: „Поука теб се дава! Едно на десет става! 
И две пусни да бяга! Щом станат три, веднага” и т.н.: тогава мисленето се прекра-
тява! Тогава човек идва в състояние, при което получава висшата сила на науката 
като дар. –Подобни неща постоянно се употребяват в Гьотевия „Фауст”, в неговите 
поетични съчинения... 
Фауст е преминал през философията, юриспруденцията и т.н., стигнал е до магията. 
Всичко това е живяло и в самия Гьоте. А какво още е притежавал Гьоте, което не го е 
имало у Фауст? Фантазия!... У Фауст напълно липсва фантазия, а Гьоте я има. Фауст 
получава фантазията в кухнята от вещицата, благодарение на напитката на младост-
та. С това тук Гьоте си отговаря на въпроса: Какво ще стане, ако човек с фантазията 
си пожелае да проникне в мировите тайни? –Понеже това е първостепенната сила, 
която е притежавал самият Гьоте. През време на неговата младост това не му е било 
ясно: няма ли да се окаже човекът търсещ слепешком в тъмнината, ако с фантазията 
надзърта в мировите тайни. Такъв е Фауст-въпросът. Понеже всяка суха интелектуал-
ност живее само в отраженията. Но щом човек стигне до фантазията, той се прибли-
жава с една степен до силите на човешкия растеж, които пронизват човека. Тук, макар 
само отдалеч, човек навлиза в пластичните сили, които също пластично формират 
мозъка у детето. А тогава има само една крачка от фантазиите до имагинациите! И 
именно това е бил главният въпрос на Гьоте. 
Гьоте въвежда Фауст в кухнята на вещицата, за да отхвърли проклетото мислене – 
което води към науката, но не и към силата на науката – за да може да живее в 
порива на фантазията. И, започвайки оттук, Фауст развива силата на фантазията... 
Където има фантазия, там в душевното живеят младите формообразуващи сили... 
В 1788 г. „Кухнята на вещицата” още не е била написана, но въпросът е ферментирал 
у Гьоте и, подбуждан от Шилер, той е започнал да го решава. Самият Шилер е бил 
далеч от пътя към имагинациите. Но във „Валенщайн” и „Годеницата от Месина” той е 
търсил космичното. В „Орлеанската дева” се е опитвал да проникне в подсъзнателни-
те сили на човешкото същество... Цялата дълбочина на борбата, господстваща тук, се 
разбира, ако кажем, че след смъртта на Шилер остава фрагмент на драмата „Демет-
риус” („Димитрий”. Бел. пр.). Този „Деметриус”-фрагмент превъзхожда по драма-
тична сила всичко останало, написано от Шилер. На писалището на Шилер е останал 
ескиз на „Малтийците”. Ако Шилер беше завършил тази драма за малтийците, то тя 
вероятно би станала нещо грандиозно. Борбата на малтийските рицари, на този 
духовен орден на рицарите, подобно на ордена на тамплиерите, против султан 
Сюлейман – в това се разгръща целият принцип на Малтийския орден. Несъмнено, 
ако Шилер беше завършил тази драма, то той би се изправил пред въпроса, как да 
стигне до това, отново да внесе в човешкото творчество възгледа за Духовния свят. 
Понеже въпросът съвсем живо вече е стоял пред него... Но Шилер умира. Никой вече 
не е подбуждал Гьоте. Екерман не е бил толкова надарен, както Шилер. Гьоте е 
дописал „Фауст”, но не може да го определим като „завършен”... Гьоте навсякъде се е 
стремил да внедри човека в голямата духовна взаимовръзка. Но това не е било по 
силите на Гьоте, сам той не е можел да се справи. Шилер му е бил отнет... 
На Гьоте му е бил нужен Шилер, за да включи Фауст – когото той отначало е създал 
като личност – в голямата всеобхватна мирова панорама... Задачата да се намери 
пътят, водещ в Духовния свят, стои пред новото човечество»  (GA210, 25.ІІ.1922). 
 
978 Особено силна необходимост от жертва на интелектуалността е 
усещал Гьоте. Поради това, разглеждайки този въпрос, Рудолф 
Щайнер се е докосвал до най-съкровените стремежи на великия поет: 
«И тайнствено звучи към нас от съчиненията на Гьоте [има се предвид неговата 
„Ифигения”, в която „по някакъв начин символично е намерило своя израз цялото 
творчество” на поета], че ние трябва постоянно да помним за жертвата, която инте-
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цялата съвременна материалистична цивилизация, 
трябва да бъде принесена в жертва в името на приема-
нето в душата на висшия разум, водещ към постепенно 
преобразуване на Съзнателната душа в Имагинативна, 
способна непосредствено да гледа във висшите светове. 

Именно в жертването на низшата интелектуалност, 
насочена само към външния, сетивния свят, и едновре-
менното пронизване на човешкото същество с висше 
познание, което сега Антропософията донася на хората, 
се състои специалната мисия на Средна Европа, която 
духовно пробудилият се Европейски Изток е призван 
да продължи в Шестата културна епоха. Поради това, 
прошепвайки на Стареца с лампата в Храма решаващи-
те думи, Змията се отправя на изток – не само в чисто 
духовен, но и в духовно-географски смисъл. А по подо-
бен начин, по посока на фигурата на детето като предс-
тавител на душевните сили на Източна Европа, компо-
зиционно е обърнат образът на Фауст в стенописа на 
малкия купол на първия Гьотеанум. 

По такъв начин, развитието на Зелената Змия преми-
нава следните степени. Възприемането на златото на 
външната мъдрост чак до самото вътрешно същество и 
пълното преобразуване на златото в светлина – това е 
степента, на която, по думите на Рудолф Щайнер, „[чо-
вешкият] интелект се стреми към просветление”. В съвре-
менния път на Посвещение тази степен съответства на 
подготовката. След това, в резултат на видяното и 
изживяното в Храма, у Зелената Змия за пръв път узря-
ва решението да пожертва себе си. Волята за това й 
дава възможност да постигне пълно и съвършено прос-
ветление: „Посредством желанието да пожертва себе си за 
душата настъпва изживяване на просветлението, и тогава всич-
ко се преобразува. Душата тогава съзерцава всичко в духовно, 
а не във физическо състояние”979. Това е втората степен. 

                                                                                  
лектуалната култура трябва да принесе на религиозната култура, ако силите на 
интелектуалността на европейската част на човечеството не искат да стигнат до 
упадък» (GA129, 18.VІІІ.1911). 
А вече много по-късно, излагайки според Хрониката Акаша съдър-
жанието на един отдавна изгубен поетичен епос, широко разпростра-
нен в южните области на Европа и в Северна Африка в първите веко-
ве на Християнството, Рудолф Щайнер казва: „И по увлекателен, завладя-
ващ начин е било изобразено в тази драма, как човекът, стремящ се в своите млади 
години към истинската същност на Християнството, принася в жертва интелекта, т.е. 
дава обет на високите Власти на света да не се държи за интелектуалността, а да се 
задълбочи в собственото вътрешно същество, за да познае Християнството не като 
нещо исторически традиционно, а като нещо космично, за да гледа на Христос като на 
Онзи, Който носи [в Себе Си] духовната същност на Слънцето” (GA359, 5.ІV.1924). 
В друга своя лекция Рудолф Щайнер разграничава още един аспект 
на жертвата, която трябва да бъде принесена по пътя на истинското 
познание на Духа: „Науката за Духа трябва навсякъде да развива импулсите, 
водещи отдолу нагоре, и да подбужда човешките души към жертване на придобитото 
чрез външните впечатления в полза на онова, което е необходимо да се постигне, 
работейки в посока на областите на Духа-Себе, Духа-Живот и Човека-Дух” (126, 
29.ХІІ.1910). 
Тези два аспекта на жертвата ние намираме в действията на Зелената 
Змия. Отначало тя преобразува златото на интелектуалността, полу-
чено от Блуждаещите огньове, в спиритуална мъдрост (вътрешна 
светлина), а после, отвръщайки се от всички „външни впечатления”, за-
гърбвайки всичко, което може да се намери „в пукнатините на Земята” – 
т.е. достигайки състоянието на истинската медитация – тя прониква в 
Храма, където за пръв път благодарение на придобитата от нея вът-
решна светлина може да съзерцава Тримата крале, едно от окултните 
значения на които съответства на антропософските представи за 
Духа-Себе, Духа-Живот и Човека-Дух (8.І.1905). 
 
979 23.ІІ.1905. 

Накрая, осъществявайки своето жертвено решение, т.е. 
действително и изцяло, без остатък жертвайки себе си в 
името на пробуждането от смъртния сън на Юношата, 
за да може той да стане водач на цялото човечество в 
следващата културна епоха, Змията постига Посвеще-
нието, или третата степен на своето развитие. 

Тези три степени [те подробно са описани от Рудолф 
Щайнер в книгата „Как се постигат познания за висши-
те светове?” (GA10)] трябва да станат основните етапи 
на духовноисторическото (метаисторическото) разви-
тие на Средна Европа в продължение на предстоящите 
хиляда и петстотин години – до края на Петата следат-
лантска епоха. Приемането в себе си на импулсите на 
Науката за Духа и тяхното практическо въплъщение 
във всички области на съвременната цивилизация става 
основа за тяхното по-нататъшно излъчване във външ-
ния свят – на Изток и на Запад (подготовка). След това 
трябва да бъде постигнато съзнателното изживяване на 
Импулса на Христос в индивидуалния „аз” като реално 
осъществяване на словата на апостол Павел „Не аз, а 
Христос в мен” (виж Глава 19). Към тази задача на 
средноевропейския човек указва устремената към Вис-
шия „аз” фигура на Фауст в малкия купол на първия 
Гьотеанум. Постигането на тази степен впоследствие 
ще послужи за основа на особен вид вътрешно прос-
ветление, което ще предостави възможността съзна-
телно да се изживява сферата на Христос в най-
близкото духовно обкръжение на Земята. Накрая, тре-
тата степен – Посвещението – ще бъде едновременно и 
висшата кулминация, и завършването на цялата духов-
на мисия на Средна Европа в Земното развитие, когато 
жителите на Средна Европа ще се разпръснат по целия 
цивилизован свят, за да посеят навсякъде духовните 
семена и да положат основите на бъдещата спиритуал-
на култура980. 

За източноевропейските народи особено значение има 
достигането от Средна Европа на втората степен, понеже 
тогава тя ще може да предаде на Източна Европа силен 
импулс за нейното развитие, за съзнателна подготовка на 
мисията на Източна Европа в Шестата културна епоха. В 
„Приказката” на Гьоте втората степен е готовността на 
Змията да принесе жертва, нейното вътрешно узряло 
решение, за което тя съобщава в Храма на Стареца с лампата. 
Понеже само жертвената воля на Змията позволява да се 
разкрие на света главната, „четвърта тайна”: „Това, че Змията 
носи в себе си волята за саможертва, трябва да се разглежда 
като условие за разкриване на четвъртата тайна”981. Тази 
четвърта тайна е централната тайна на цялото Земно 
развитие. И в същото време тя изразява същността на 
Шестата културна епоха. «Тайната на тази мисия [на Земята]” 
– отбелязва Рудолф Щайнер – „се изразява в това, че чрез 
съвместното действие, чрез равновесието на трите сили, във 
вътрешния свят продуктивно се поражда нещо ново. По такъв 
начин, в допълнение към трите предшестващи се поражда 

                                                 
980 Преминаването от Средна Европа на посочените три степени ще 
заеме, естествено, цялото останало време на Петата културна епоха. 
И макар тези степени да бъдат преминавани не само една след друга, 
а и до известна степен едновременно, при все това при правилен ход 
на развитието преминаването на последната степен ще завърши едва 
към края на Петата епоха, т.е. към средата на ІV хилядолетие. 
 
981 24.Х.1908. 
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четвърти елемент, и това е елементът на любовта... Поради 
това тайната на Земното битие често окултно е изразявана с 
думите „от троичността да се направи четворност”»982. 
Трите първи елемента – това са силите на волята, 

чувствата и мисленето, основите на които висшите 
Йерархии са заложили в човешкото същество в про-
дължение на предшестващите космични въплъщения на 
нашата Земя: Старият Сатурн, Старото Слънце и Ста-
рата Луна983. В „Приказката” тези древни сили са пред-
ставени от Тримата крале: Медния, Сребърния и Злат-
ния. Развитието на четвъртия елемент – силите на лю-
бовта като висша цел на цялата Земна еволюция – е 
задача на Шестата културна епоха.  Тогава тази сила ще 
се развие в човечеството в такава чистота и духовна 
възвишеност, които съвременният човек може само 
смътно да предчувства. „В Шестата културна епоха онова, 
което може да се нарече християнска любов, ще се осъществи в 
съвършено друг смисъл” – казва Рудолф Щайнер и про-
дължава, обръщайки се към нашето време: „...ако в душа-
та се пробудят такива сили, че ние да не можем по друг начин, 
освен от любов, да извършваме онова, което трябва да извър-
шим, то ще открием в себе си нещо, което все повече и повече 
ще се разпространява в човечеството в Шестата културна епо-
ха”984. 
Обаче основното условие за пълно осъществяване на 

духовната любов в Шестата културна епоха е не по-
малко пълното развитие в Петата епоха на истинска 
духовна свобода. Пътят за това е посочен от Рудолф 
Щайнер в неговата „Философия на свободата. Основни 
принципи на модерния светоглед” (GA4) – ръководна 
книга, изразяваща същността на съвременния, Пети 
културен период. В „Приказката” висше проявление на 
тази духовна свобода е жертвата. Старецът с лампата 
пита Змията: „Какво си решила?”, понеже нейното ре-
шение да пожертва себе си може да бъде само свободно 
решение. 
По такъв начин взаимодействието на силите на Змия-

та (жертвата) в Петата културна епоха и силите на лю-
бовта в Шестата постепенно ще създадат основата за 
бъдещия преход на човечеството в състояние на Десета 
Йерархия, Йерархията на свободата и любовта, което в 
окултен смисъл е висшата цел на цялото Земно разви-
тие985. И тъкмо в това се състои четвъртата тайна, из-
вестна само на Змията. Рудолф Щайнер е характеризи-
рал нейната същност със следните думи: „Човекът ще 
развие своя „аз” до необходимата висота така, че ще стане 
самостоятелен и в Шестата културна епоха свободно ще изпит-
ва любов към всяко друго същество”986. 
Да се достигне тази цел обаче без съзнателното нав-

лизане на цялото човечество във висшите светове е 

                                                 
982 GA121, 11.VІ.1910. 
 
983 Пак там. 
 
984 GA130, 3.ХІІ.1911. 
 
985 Виж GA110, 8.ІV.1909-ІІ. Именно поради това Рудолф Щайнер 
във „Въведение в Тайната Наука” (GA13) посочва, че „Петата и Шестата 
културни епохи са... решаващи”. 
 
986 GA104, 20.VІ.1908. 

невъзможно, т.е. без построяване на здрав мост между 
света на сетивата и света на Духа, както това е описано 
в „Приказката” на Гьоте. А да се построи мостът на 
свой ред може само благодарение на жертвата на Змия-
та, жертването на някои господстващи компоненти на 
Петата културна епоха за достигането на Шестата. Към 
тях, както видяхме, се отнася преди всичко абстрактни-
ят и насочен само за удовлетворяване на физическите 
потребности и достигане на външно благосъстояние 
Земен интелект, или, казано по друг начин, на всички 
форми на неспиритуализирано познание, произтичащо 
от неодухотворената и пристрастна към материализма 
Съзнателна душа. Само такава жертва ще може да пос-
лужи като здрава основа на моста, който завинаги ще 
съедини двата свята: физическия и Духовния, света на 
хората и света на Боговете. „Неегоистичната Змия от любов 
към мъдростта, от изживяната мъдрост, възникнала благодаре-
ние на богатия жизнен опит, жертва своето съществуване, за да 
издигне моста между сетивния и Духовния [свят]”987. 
Именно това е висшето състояние на човечеството, 

което неминуемо ще бъде достигнато до началото на 
Шестата културна епоха благодарение на жертвата на 
Змията: „До това време Змията ще е създавала моста само 
когато отделният човек е искал да премине на другия бряг; но, 
разпадайки се, тя става постоянен мост, в резултат на което 
човек постига непрекъсната връзка между отсамния и от-
въдния, между сетивния и Духовния свят”988. 
Към съзнателната и свободна връзка на цялото чове-

чество с Духовния свят сочат и великите слова, които 
произнася в Храма Старецът с лампата: „Времето нас-
тъпи!”. Те възвестяват началото на новата спиритуална 
епоха на Земното развитие, когато принципът на Пос-
вещението ще стане най-важният принцип на цялата 
Земна цивилизация: «Към отдалеченото бъдеще, когато 
цялото човечество ще достигне зрялост, сочат словата на Ста-
реца: „Времето настъпи!”. Тогава ще настане време за това, 
[подземният] Храм да се издигне на брега на реката, за да учас-
тва цялото човечество в мъдростта, в Посвещението, което 
преди беше достъпно само в [тайните] Храмове, само в дълбо-
ките клисури»989. 
Разкривайки на Стареца с лампата четвъртата тайна, 

Зелената Змия, както видяхме, се отправя на изток, т.е. 
в тази духовно-географска посока, откъдето към нея се 
отправя Юношата, когото тя трябва да спаси с помощта 
на духовните сили, дарени от висшето Световно Ръко-
                                                 
987 GA22, Глава ІІІ. В една от своите лекции Рудолф Щайнер описва 
появяването на моста през реката благодарение на жертвата на Змия-
та по следния начин: „Годежът между сетивното и духовното, на сетивното в 
човека с духовното в него, е достижим само чрез развитието на човека като неегоис-
тичен, чрез жертване на своя егоизъм – Змията – която сега се извисява като мост 
над реката на страстите” (4.ІV.1904). „Жертване на егоизма” – такава е главната 
особеност на този вътрешен път на развитие, който в края на краища-
та води до пълно осъществяване на думите на апостол Павел: „Не аз, а 
Христос в мен”. 
 
988 24.Х.1908. 
 
989 16.ІІ.1905. За това, че бъдещето трябва постепенно да се подгот-
вя, започвайки с нашето време, Рудолф Щайнер казва: „Светът отново 
трябва да дойде до това, да може да усвои принципа на Посвещението като такъв и 
да го добави към другите принципи на цивилизацията” (GA233, 13.І.1924). И именно 
в това се състои основната задача на Антропософията в съвременния 
свят. 
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водство на Средна Европа. Рудолф Щайнер ги нарича 
също сили на „хигиеничния окултизъм”990. Не случайно 
Змията веднага след смъртта на Юношата прави около 
него магичен кръг, за да предпази неговото тяло от 
тление. 

 
Основните сили на Шестата, или „Славянската”, кул-

турна епоха са концентрирани в образа на Юношата, 
представител на руския народ, стремящ се да се съеди-
ни със своето висше начало (Лилията) и преминаващ по 
този път през сурови изпитания и големи опасности. 
Така, в славянския, и главно в Руския, човек може пре-
ди всичко да се открие изключително силна склонност 
към идеализъм, изначален стремеж към всичко висше и 
духовно, често вземащо значително надмощие над ин-
тереса към непосредственото Земно обкръжение и не-
говите нужди. Поради това в „Приказката” Юношата се 
показва едновременно и като един събирателен образ, 
като „представител на стремящия се към висшето човек”991. 
Говорейки в 1912 г. пред руските антропософи, Ру-

долф Щайнер е отбелязал, че главната опасност при 
издигането във висшите светове за руския човек предс-
тавлява неговата собствена непросветлена и егоистична 
душевност, оказваща се сякаш обратна страна на него-
вата изключителна душевна надареност. Тази непрос-
ветлена душевност може, при определени условия, 
подобно на гъсти, тъмни облаци, временно да прегради, 
да отреже душата от обективното и неегоистично из-
живяване на чистия Дух992. Още Ф. М. Достоевски е 
обозначил тази егоистична и услаждаща се душевна 
сила на руския човек с думата „карамазовщина”993. За да 
преодолее в себе си тази негативна сила, Източна Евро-
па се нуждае от нравствения пример на Средна Европа. 
Понеже само онзи, „който се е освободил от самия себе си, 
от своите въжделения и страсти, може да се съедини с Лилия-
та”994. А тази освободеност във висша степен е свойст-
вена само на Змията: „Над потока на душевното, над потока 
на страстите и въжделенията Храмът може да бъде издигнат 
само поради това, че Змията е пожертвала себе си. „Азът” на 
човека е станал неегоистичен, Змията се е разпаднала на скъ-
поценни камъни, които сега стават носещите опори на мос-
та”995. 
Пътят към действителното отказване от егоистичните 

сили на нашия „аз”, необходим за съединяване с вис-

                                                 
990 Виж GA184, 13.Х.1918; GA175, 19 и 24.ІV.1917. 
 
991 24.Х.1908. 
 
992 GA158, 11.ІV.1912. Тези слова са приведени в Приложение І «За 
ескиза на Рудолф Щайнер „Славянин”». 
 
993 Виж също GA174, 20.ІІІ.1916. 
 
994 16.ІІ.1905. 
 
995 4.ІV.1904. В духовно-географски аспект този мост изобщо може 
да се разглежда като свързващо звено между склонния повече към 
сетивно възприеманата реалност Запад и стремящия се към духовната 
реалност Изток. Обаче такъв мост може да се построи само, преодо-
лявайки всички национално-егоистични „инстинкти” и породените от 
тях националистични „страсти”. Не без основание Рудолф Щайнер 
нарича реката, бреговете на която трябва да съедини Змията, „поток на 
страстите”. 

шите сили на битието, поначало се оказва за Юношата 
дълбоко трагичен. А първия допир с него на още не 
пречистената докрай и не достигнала необходимата 
степен на неегоистичност душевна същност отначало 
ще причини в Юношата паралич на всички душевни и 
физически сили (болест). След това ще настъпи подо-
бен на смъртта сън, и накрая пред Юношата ще застане 
най-голямата опасност – опасност вече от непоправимо 
разрушаване (попадане под силите на тлението) на не-
говата физическа обвивка, повличащо след себе си не-
възможността за връщане на по-рано действащия в нея 
човешки Дух, а следователно, невъзможността за пос-
ледния изобщо да изпълни своята мисия на Земята. За 
тази последна и най-страшна опасност в „Приказката” 
намекват думите: „[Змията] всеки миг се страхуваше, че 
Слънцето ще залезе, тлението ще проникне през магичния кръг 
и неудържимо ще обхване прекрасния Юноша”996. 
Дълбоко трагичният и пълен с опасности път обаче е 

несъмнено необходим, ако отделният човек или целият 
народ действително търсят това пречистване и прос-
ветление на вътрешните, душевните сили, от което те, 
безусловно, се нуждаят за правилното навлизане в 
Шестата културна епоха и за изпълнението в нея на 
своята духовноисторическа мисия. „Достъп [в Шестата 
епоха] ще намери само човек, който се стреми напред, пречис-
тен чрез болката и страданието, воден от сериозно желание, 
след като добре е подготвил себе си...”997 – казва Рудолф 
Щайнер за Юношата и за висшия смисъл на падналите 
му се изпитания. А от това следва, че само в резултат 
на най-сурови изпитания и търпеливо понасяни страда-
ния руският народ ще постигне вътрешната зрелост, 
необходима за осъществяване на неговата бъдеща зада-
ча. Понеже „този, които иска да изтърпи допира с Лилията, 
трябва преди това да премине през смъртта на низшето в себе 
си”998. Ето откъде произлиза повтарящият се неведнъж в 
руската история мотив „умри и стани” (Гьоте) и вече 
отбелязаното сходство на историческата съдба на Русия 
със съдбата на Лазар, описана в Евангелието на Йоан999. 

 
Както беше отбелязано, Шестата културна епоха ще 

бъде вече ясновидска епоха, когато естественото ясно-
видство ще се разпространи в цялото човечество. Пора-
ди това в „Приказката” Красивата Лилия живее на 
„другия” бряг на реката, т.е. в Духовния свят. В смисъ-

                                                 
996 От духовна гледна точка това означава, че Народният Архангел 
няма да може в бъдеще по правилен начин да се съедини със своя 
народ и ще бъде принуден да го изостави. А последното може да 
стане само в случай на силно попадане на целия руски народ под 
действието на ариманичните сили, че последствията от това да се 
отразят на самите физически тела на съставляващите го хора. А това 
на свой ред неизбежно ще се отрази и на развитието на техния „аз”. 
За самата възможност за отделяне на Архангела от своя народ Рудолф 
Щайнер е говорил в лекцията от 5.VІ.1913 (GA158). 
 
997 23.ІІ.1905. 
 
998 21.І.1909. 
 
999 Същите три степени, които в „Приказката” Юношата преодолява 
по пътя на приемане върху себе си ръководството на Шестата кул-
турна епоха, ние намираме и в съдбата на Лазар: болест, след това 
смърт и накрая опасност от попадането на самата физическа обвивка 
под действието на силите на тлението (Ев. Йоан 11: 1-45). 
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ла на цялото предхождащо изложение образът на Лили-
ята указва към напълно пречистената и просветлена 
Съзнателна душа на човека, напълно претворена от 
него в душевна субстанция на София1000. В онзи мо-
мент, когато душевните сили престават да действат в 
Юношата хаотично, а след пречистването и просветле-
нието идват в хармония – в този момент той е узрял за 
това душевно състояние, което е представено в образа 
на неговото съединение с Красивата Лилия1001. Не без 
основание Рудолф Щайнер свързва образа на Лилията с 
образа на „Вечно Женственото” – космичното откровение 
на Небесната София, към което с химн завършва „Фа-
уст” на Гьоте1002. И в същото време Лилията – това е 
образът на пробуждащото се в човека „ясновидско съзна-
ние”1003, което всички хора ще притежават в Шестата 
културна епоха. 

Казано по друг начин, Лилията – това е образът на 
Съзнателната душа, преобразувана в Имагинативна 
душа1004, способна в пълно съзнание да вижда във вис-
шия Духовен свят. 

По такъв начин, в „Приказката” пред нас застава 
Юношата – представител на най-многочисления сла-
вянски народ, поставен между Зелената Змия, носител-
ка на най-одухотворените и неегоистични познавателни 
сили, каквито те, наистина още в начална форма, могат 
да бъдат развити например в Гьотеизма, и Красивата 
Лилия – вече чисто ясновидското съзнание, непосредс-

                                                 
1000 За София като за просветлена и пречистена Съзнателна душа 
виж GA100, 20.ХІ.1907. 
 
1001 24.Х.1908. 
 
1002 Виж 16.ІІ.1905; 24.Х.1908. 
 
1003 23.ІІ.1905. 
 
1004 Бел. пр.: „Имагинациите от Духовния свят... принадлежат към едно друго 
равнище на съзнанието, което съществува успоредно с обикновеното предметно 
съзнание, но няма нищо общо с него” (GA13, „Предговор” към шестнайсето издание). 
 Познанието, което се гради върху сетивните възприятия и тяхната 
преработка чрез свързания със сетивата разум, в смисъла на Науката 
за Духа се нарича „предметно познание”, основано на предметното, Зем-
ното съзнание на човека; над него се разполагат по-висшите степени 
– на свръхсетивно познание, първата от които е именно имагинатив-
ното познание. Още по-висши степени на свръхсетивното познание 
са инспиративното и интуитивното познание. 
Свръхсетивното познание се основава на душевните изживявания, за 
разлика от сетивното познание, което се основава на възприятията 
на сетивата и опиращия се на сетивата разсъдък [„Физическият план е свят 
на разсъдъка...” (GA116, 25.Х.1909)]. Сетивните възприятия и мислите с 
абстрактни, отвлечени понятия и представи, са само отражение на 
физическата действителност. Живите душевни изживявания са нещо 
действително, конкретно и протичат в образи, в имагинации. Това е 
изключително важно разграничение между познанията: имагинатив-
ното духовно, свръхсетивно, постигано чрез изживяване, и предмет-
ното физическо, сетивно, постигано чрез възприемане. 
Имагинативно, в образи, е познанието на Посветените. За да го пред-
ставят на другите хора, те го преобразуват в предметно познание – в 
съждения, съставени от абстрактни представи и понятия. Имагина-
тивното познание е основано върху развития Дух-Себе или Манас, 
върху имагинативното съзнание. 
Имагинативно е и познанието на днешните Ангели, които са една 
степен над човека. Ангелите не притежават физическо тяло (съответ-
но физически сетива, физически мозък и нервна система) и следова-
телно не притежават предметно познание; те имат развит Манас. 
Имагинативно ще бъде бъдещото съзнание на хората; първоначални 
носители на имагинативното съзнание в Шестата или Славянската 
следатлантска културна епоха са източноевропейските славяни. 

твено въвеждащо в обективния Духовен свят. С всички 
сили на душата Юношата е устремен към Красивата 
Лилия, но да се съедини с нея във висш духовен съюз 
може да му помогне само Зелената Змия – и никой 
друг. Преминавайки през трите големи изпитания – 
паралич на душевните и физическите сили (болест), 
подобен на смъртта сън и опасността изобщо да загуби 
възможността за изпълнение на своята мисия в Земното 
развитие, Юношата в края на краищата, благодарение 
на жертвата на Змията, постига пълно „пробуждане” на 
своето висше съзнание1005. Отсега той е представител 
на „новия миров ден”, на следващата културна епоха, 
когато на Земята „ще господстват мир и хармония, които ще 
внесат умиротворение и покой във всесъзнанието на 
човечеството”1006. 

Тримата крале, от които Юношата в Храма приема 
Посвещение, представляват духовните сили, надарили 
човека в течение на преминалите еони на Стария Са-
турн, Старото Слънце и Старата Луна със способността 
за волене, чувстване и мислене. (Друг техен аспект са 
също всички позитивни импулси на Запада, Средата и 
Изтока1007). От тях Юношата получава нови сили, при 
помощта на които той ще ръководи човечеството в 
започналата спиритуална епоха. Така, Медният крал, 
предавайки на Юношата меч, произнася: „Мечът в ля-
вата ръка, дясната да е свободна!”. Рудолф Щайнер 
коментира тези слова така: „Отначало човекът действа 
отделно и тогава това е войната на всички против всички. Но 
сега, когато човек се е пречистил, на мястото на войната идва 
мир; мечът в лявата ръка е за защита, дясната ръка е свободна 
за добри деяния”1008. 

Отсега тази дясна ръка трябва да бъде протегната 
към всички хора и към всички народи с добра воля в 
името на утвърждаването на принципа на универсално-
то братство, а лявата ръка трябва да пресича всички 
опити да се посее между хората вражда или ненавист. 

Сребърният крал връчва на Юношата скиптър. Този 
крал, по думите на Рудолф Щайнер, „притежава душевна-
та сила, която чрез красотата поражда религия”1009. И по-
нататък: „Вторият крал символизира... благочестието, сърдеч-
ността, онова, благодарение на което човекът се насочва към 
най-висшето във вярата”1010. Както вече беше показано в 
Първа част на настоящия труд, именно благодарение на 
изживяването на красотата на религиозния култ Древна 

                                                 
1005 От гледна точка на симптоматиката на руската история тези три 
изпитания на Юношата ще съответстват: болестта – на нашествието в 
Рус на татаро-монголите и тяхното 250-годишно господство; състоя-
нието, подобно на смърт – на владичеството на болшевиките; накрая, 
опасността от разлагане на самата физическа обвивка, т.е. поврежда-
нето на Земното тяло на народа – на най-тежкото изпитание, което 
руският народ още трябва да издържи в бъдеще, но първите симпто-
ми на които вече се появяват в наше време (виж за това подробно в 
Приложение ІІІ). 
 
1006 23.ІІ.1905. 
 
1007 Виж GA186, 8.ХІІ.1918. 
 
1008 27.ХІ.1904. 
 
1009 21.І.1909. 
 
1010 27.ХІ.1904. 
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Рус е приела Християнството. Обаче в Шестата епоха 
този изначален импулс трябва да се претвори в техните 
души в най-дълбока религиозна търпимост по отноше-
ние към всички прояви на истинския духовен живот, в 
пълна свобода в религиозната област. 

А Златният крал полага на главата на Юношата дъ-
бов венец с думите: „Познай най-висшето!”. Това озна-
чава, че истинската пневматология, или Науката за 
Духа, трябва да стане третият основен елемент, необхо-
дим на човечеството за правилното навлизане в Шеста-
та културна епоха. Понеже именно тези три елемента, 
според Рудолф Щайнер, ще бъдат най-характерни за 
нея1011.  

Целият процес на Посвещение увенчава разкриване-
то на четвъртата най-висша тайна, указваща на главна-
та формираща сила на цялата Шеста културна епоха – 
силата на любовта: „Сега може да бъде сключен бракът с 
Красивата Лилия, и този съюз се намира под знака на любовта: 
любовта не повелява, а сътворява, а това е повече”1012. 

Онова, което трябва да бъде напълно преодоляно от 
всеки жител на Източна Европа за постигане на посо-
чената цел, е представено в образа на Смесения крал, 
проявяващ споменатата по-горе хаотична и пронизана с 
егоистични желания астралност. 

Що се отнася до Запада, то неговите негативни им-
пулси са изобразени в „Приказката” в образите на Ве-
ликана и неговата Сянка. (Позитивните импулси на 
Запада са представени в Храма от третия, Медния крал, 
или краля „на силата”). Външно свидетелство за това 
може да се намери в писмото на Шилер до Гьоте от 16 
октомври 1795 г. В него Шилер изказва радостта си по 
повод на това, че Сянката на Великана не е настигнала 
Гьоте „със своите не много нежни прегръдки”. Тази 
фраза Рудолф Щайнер пояснява така: „Той е имал пред-
вид, че ако Гьоте би се преместил по-далеч на Запад, то би бил 
завладян от неговите революционни сили”1013. 

В светлината на изложеното по-горе образите на 
„безсилния” Великан и неговата „всесилна” Сянка мо-
же да се тълкуват така. Самият Великан, като израз на 
духовната същност на Запада, не може нищо, но него-
вата Сянка – символ на техническия прогрес и посте-
пенното достигане от Запада на световно икономическо 
господство – е всемогъща. Обаче нейното могъщество, 
основано днес само върху външната техника, в не тол-
кова отдалечено бъдеще все повече и повече ще се 
превръща – според развитието на Запад на механичния 
окултизъм1014 – в магична техника. И ако последната не 
бъде уравновесена от Науката за Духа, а по-късно пре-
образена и насочена в служба на висшите спиритуални 
цели, то тогава тя само ще задълбочи силите на разру-
шението и смъртта в цялото човечество. И онези раз-
рушения, които Сянката на Великана извършва на мос-
та в самия край на „Приказката”, свидетелстват за това. 
Тях ги символизира също скелетът с книга и перо в 

                                                 
1011 Виж GA159/160, 15.VІ.1915; GA198, 10.Х.1916. 
 
1012 23.ІІ.1905. 
 
1013 24.Х.1908. 
 
1014 Виж GA186, 1.ХІІ.1918. 

ръката вляво под фигурата на Фауст в стенописа на 
малкия купол на първия Гьотеанум (виж илюстрацията 
“Фауст, инспириращ гений, дете и скелет” в приложе-
ние “Окултни печати, репродукции и фотографии”). 

От окултна гледна точка магичната техника на бъ-
дещето е свързана с низшите и по своята природа де-
монични лунни сили. Това потвърждава вече самият 
факт, че цялата мощ на Великана се съдържа в неговата 
Сянка, т.е. в присъщите му сили на нощта, които уп-
равлява Луната1015. 

В една от своите лекции Рудолф Щайнер подробно е 
описал тези сили. Отначало той е характеризирал изо-
пачаванията, на които в продължение на Новото време 
е бил подложен човешкият интелект, в резултат на кое-
то той е ставал все повече и повече сянкоподобен, спо-
собен да разбира в света единствено само мъртвите, 
минерални процеси. Понеже в резултат на всичките 
постижения на външната техническа, а днес още и ком-
пютърна, цивилизация „нашият [създаващ тази цивилиза-
ция] интелект става все повече сянкоподобен” и поради това 
пораждащ само сенки. Но онова, което сега само се 
„мисли” с този „сенчест интелект”, в бъдеще, в зависимост 
от степента на развитие на механичния окултизъм и 
неговото проникване в областта на действие на демо-
ничните лунни сили, ще става все повече същностно. 
„Всичко това, което хората мислят в такива иреални1016 [сен-
чести] идеи, ще стане същностно” – казва Рудолф Щайнер. 
Тогава, редом с човешкото и трите по-ниско стоящи 
природни царства на Земята, постепенно ще възникне 
„страшно минерално-растително царство”, по своята същ-
ност дълбоко чуждо на цялата Земна еволюция, което в 
бъдеще ще разпространи своето влияние чак в самия 
социален живот на хората1017. Това негативно развитие 
ще достигне своята кулминация към времето на новото 
съединяване на Земята и Луната, което, според духов-
нонаучните изследвания на Рудолф Щайнер, ще стане  
в VІІ–VІІІ хилядолетие, т.е. приблизително във втората 
половина на Седмата, т.нар. Американска културна 
епоха. 

Тази заплашителна перспектива човечеството ще 
може да избегне само с помощта на действителна спи-
ритуализация и пълно оживяване на „сенчестото мислене” 
на хората посредством Науката за Духа и Гьотеизма. 
Понеже само спиритуализираното и живо мислене ще 
му даде възможност да обърне действащите в съвре-
менната, особено в компютърната, техника демонични 
лунни сили в слънчеви сили, които не препятстват, а 
служат на Земната еволюция. Казано по друг начин, ще 

                                                 
1015 Освен това, нощните (лунни) сили, представени в „Приказката” 
от Великана и особено от неговата Сянка, служеща като превозвач 
през реката, са образът на всички неправомерни опити да се проникне 
в Духовния свят – такива като хипноза, медиумизъм, сомнамбулизъм, 
телепатия и различните форми на атавистично ясновидство, основани 
върху понижаването на дневното будно съзнание (виж 23.ІІ.1905; 
21.І.1909). Всички тези методи, и особено свързаните с използването 
на медиумите, тайните „братства” на Запада вече от отдавна употребя-
ват за получаване на своите окултни познания (виж GA192, 
20.VІІ.1919). 
 
1016 Бел. пр.: Irreālis (лат.)=нереален, недействителен, несъществу-
ващ. 
 
1017 Виж GA204, 13.V.1921. 
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му помогне да достигне такова състояние на Земната 
цивилизация, при което силите на техниката и целия 
външен материалистичен прогрес ще бъдат поставени в 
служба на висшите цели на духовното развитие, а дейс-
тващите в тях демонични същества – ще бъдат напълно 
подчинени на одухотворената и насочвана от действи-
телното духовно познание воля на човека. В този слу-
чай връщането на Луната ще стане тогава, когато „дос-
татъчно голям брой човешки души ще притежават толкова 
голяма вътрешна сила, че ще могат да направят тези лунни 
сили плодотворни за по-нататъшното развитие”1018. 

Към преобразуването на лунните сили, действащи в 
Сянката на Великана, във висши слънчеви сили в 
„Приказката” сочи неговото чудесно превръщане във 
величествен слънчев часовник, разположен във външ-
ния двор на Храма и, следователно, намиращ се в него-
вата пълна власт. От този момент „работата на Великана 
ще се състои в това, да показва времето в епохата на духовната 
култура”1019. А това превръщане е извършила властта на 
възглавявания от Юношата Слънчев Храм, издигнал се 
на повърхността на Земята и станал достъпен за всички 
хора. 

Целият описан процес ще завърши едва в последна-
та, Седма културна епоха на следатлантското развитие. 
Но да доведе процеса до окончателна победа на слън-
чевите сили, човечеството на това отдалечено бъдеще 
ще успее само при условие, че, в резултат от мъдрото 
управление на Юношата и на властта на Храма, негови-
те Слънчеви Мистерии бъдат разпространени в пред-
шестващата Шеста културна епоха по цялата Земя. 

В края на Глава 19 бъдещото духовноисторическо 
развитие на човечеството беше представено във вид на 
голяма географска пространствено-времева спирала, 
започваща в Петата епоха в Средна Европа, премина-
ваща, според приближаването към Шестата, в Изтока 
на Европа, а към времето на Седмата – отиваща далече 
на Запад, чак до бреговете на Тихия океан. Същия този 
път на развитие, обхващащ времето до следващата ве-
лика катастрофа, с която ще завърши целият голям 
следатлантски период (т.е. Петата голяма епоха или 
Коренна раса. Бел. пр.), преминават Зелената Змия, 
Юношата и Великанът. В хода на повествуванието ос-
новните деяния на тези персонажи следват в същия ред, 
в какъвто в историческото развитие на човечеството се 
сменят една друга Петата, Шестата и Седмата културни 
епохи на следатлантското развитие, персонифицирани в 
назованите образи. 

 
В заключение на тази глава следва макар и накратко 

да посочим ролята – естествено, само от избраната от 
нас гледна точка – на някои други персонажи на „При-
казката”, които имат особено значение за нашата тема. 

Двата блуждаещи огъня – с тяхното появяване през 
нощта в колибата на превозвача започва цялото повест-
вувание – са силите на абстрактното мислене и външ-
ната материалистична научност, които по времето на 
Гьоте вече са били широко разпространени по цяла 
                                                 
1018 GA13, Глава „Настояще и бъдеще в развитието на света и чове-
чеството”. 
 
1019 4.ІV.1904. 

Западна и Средна Европа, но от които тогава още не е 
бил напълно засегнат Европейският Изток. 

Блуждаещите огньове разпръскват навсякъде блес-
тящо злато. Това е символът на мъдростта на Съзнател-
ната душа, обърната само към външния, сетивен свят, 
мъдростта, която се ръководи само от принципа на „по-
лезността” и която се стреми единствено към материално 
благосъстояние и прогрес. Ръководена от такава чисто 
външна ученост, съвременната наука никога няма да 
може да даде вътрешния стожер или духовния „скелет” 
на източнославянския човек. „Тя за него е отрова” – под-
чертава Рудолф Щайнер. Именно по този начин действа 
тя върху обикновената, още не засегната от материа-
листичната цивилизация, душа. И в „Приказката” моп-
сът1020, нахранил се с това блестящо злато, умира. 

Съвсем другояче Зелената Змия възприема златото 
на Блуждаещите огньове. В нейното вътрешно същест-
во изначално студената и крайно едностранната инте-
лектуална мъдрост на Съзнателната душа се преобразя-
ва, „претопява се” в огъня на „аза” в напълно нова суб-
станция, носеща в себе си силата на висшето одухотво-
рено познание, което дава зрение в духовния Храм и 
позволява съзнателно да се прониква във вътрешната 
същност на нещата. 

Самият Гьоте в своите естественонаучни студии 
проявява началото на този процес. В наше време този 
процес може да бъде продължен посредством Гьотеиз-
ма до съзнателно преминавания път на Посвещение в 
съвременната Наука за Духа. По този път на Съзнател-
ната душа се придава онази по-вътрешна форма, в коя-
то силите на Съзнателната душа могат да бъдат възпри-
ети от Източна Европа без ни най-малък ущърб за 
нейната собствена бъдеща мисия. 

В „Приказката” към това насочва фактът на спасява-
не на Юношата от Змията. „Помни с благоговение за 
Змията… Ти трябва да й бъдеш признателен за живота 
си, а твоят народ трябва да й е признателен за моста, 
благодарение на който противоположните брегове са се 
превърнали в цветущи, свързани една с друга страни” – 
казва Старецът с лампата на младия Управител в стана-
лия, накрая, видим и достъпен за всички Слънчев Храм. 

„Старецът с лампата означава прадревната мъдрост на чове-
чеството” – е казвал Рудолф Щайнер, т.е. мъдростта, 
изгряла преди епохата на древна Атлантида. На Старе-
ца принадлежи вълшебната Лампа, „която е само свет-
лина и не хвърля никаква сянка”. С други думи, тази 
Лампа е пълна противоположност на „всесилната” сян-
ка на Великана. Понеже Лампата е най-чиста светлина, 
без ни най-малка сянка, а Великанът, по отношение на 
своята сила е само сянка, без ни най-малък примес на 
светлина. (Подобно на Луната, Великанът може само да 
отразява падащата върху него светлина, но не и да я 
излъчва). И Рудолф Щайнер посочва, че Лампата „съ-
държа в себе си нещо, което естествената наука не може да 
разбере”1021. Тук пред нас е противоположността на 
светлината на най-древното праоткровение на човечес-
твото и съвременното интелектуално познание, или 

                                                 
1020 Бел. пр.: Порода куче. 
 
1021 16.ІІ.1905. 
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противоположността на религията и науката. 
Що се отнася до онази задача, която Старецът с лам-

пата изпълнява по отношение на Юношата, то тя по 
своята вътрешна същност изцяло съвпада с това, което 
в зората на историческото съществуване на източноев-
ропейските народи е извършил за тях великият Посве-
тен, пазителят на най-древната атлантска мъдрост – 
Скитианос. Макар, разбира се, от казаното да не следва 
да се прави изводът, че Гьоте в лицето на Стареца с 
лампата е изобразил именно този Посветен. Понеже в 
„Приказката” се говори не за една или друга конкретна 
личност, а за задачата, която трябва да се изпълни, за 
да достигне Земното развитие поставените му от Миро-
вото Ръководство висши цели и която по отношение на 
източнославянските народи в миналото е изпълнил 
Скитианос. В този смисъл превръщанията, пораждани 
от Лампата на Стареца в неговото обкръжение, симво-
лизират онези основни способности на източнославян-
ската душа, които по-рано бяха обозначени като наст-
роение или „дух на Граала”. Свойството на светлината на 
Лампата да превръща мъртвите животни в скъпоценни 
камъни на имагинативен език изразява свързаната с 
астралното тяло способност на човешката душа да из-
питва състрадание. Свойството за превръщане на рас-
тението в сребро изразява свързаната с етерното тяло 
способност за търпение, а свойството за превръщане на 
камъните в злато указва към силите на висшата, само-
отвержена жертвоготовност. Накрая, последното свойс-
тво – със светлината да се унищожават металите – го-
вори за присъствието в човека на съвест, гласът на коя-
то прониква в душата от всеобхватната духовна област, 
разположена отвъд седемте планетни сфери (образно 
казано – зад или над тях), отражение на които на Земя-
та са седемте основни метала1022. 

Освен това, Лампата в „Приказката” има още едно 
значение. Тя символизира светлината на различните 
религиозни откровения, които в продължение на хиля-
долетия, подобно но многобройни потоци, са произлез-
ли от един велик център на прадревната (атлантска) 
мъдрост. „Лампа на религиите”1023, или на изначалното 
религиозно откровение, я е нарекъл Рудолф Щайнер. 
Това ни помага по-добре да разберем още една нейна 
особеност. Тя може да свети, укрепвайки душата и на-
дарявайки я с висши сили, само в случай, че самата 
душа е в състояние да се обърне към нея, да й съдейст-
ва със собствена, завоювана с индивидуално духовно 
развитие, вътрешна светлина. 

С други думи, човек в наше време трябва сам, с по-
мощта на Науката за Духа, да запали в себе си светли-
ната, за да срещне достойно идващите от дълбоката 
древност религиозни откровения. „Човек трябва отначало 
сам да завоюва вътрешната светлина, с която той ще съдейства 
на прадревната мъдрост; само тогава тя ще му се прояви в 
цялата си пълнота и блясък”1024. Само при това условие 
                                                 
1022 Бел. пр.: „Меркурий – живак – съответства на белите дробове; Венера – мед – 
съответства на бъбреците; Слънце – злато – съответства на сърцето; Марс – желязо 
– съответства на жлъчката; Юпитер – калай – съответства на черния дроб; Сатурн – 
олово – съответства на далака” (GA128, 28.ІІІ.1911). 
 
1023 24.Х.1908. 
 
1024 и следващия цитат: 23.ІІ.1905. 

прадревното откровение ще му се открие не в призрач-
но-луциферичен, а в действително обновен от силите на 
Христос образ. 

Приложено при източнославянските народи това оз-
начава, че пребиваващото в съкровените глъбини на 
тяхното вътрешно същество в много отношения още 
безсъзнателно отношение към Христос, което се проя-
вява в душевния живот на народите отначало само във 
формата на настроение или „дух на Граала”, може да 
бъде издигнато в ясното дневно съзнание само в слу-
чай, че те възприемат Науката за Духа и преобразят 
нейното съдържание в напълно нова душевна сила. 
Тази вътрешна сила ще може след това, подобно на 
духовна светлина, да прониже със себе си всички ду-
шевни членове на човека и по такъв начин постепенно 
живеещият в неговата Сетивна душа „дух на Граала” да 
внесе в Съзнателната душа. В резултат пред човека ще 
се открие възможността да влезе в напълно съзнателно 
отношение към действието на Импулса на Христос в 
собствената си душа. Това е единствено правилният 
път, който – започвайки вече с нашето време – води 
човека към непосредствена ясновидска среща с етерния 
Христос. 

Един от кулминационните моменти в „Приказката” е 
сцената, когато стоящата в Храма пред олтара царстве-
на съпружеска двойка е осветена от слънчев лъч, отра-
зен от огледалото, което носи реещата се високо в не-
бето пророческа птица. „Ястребът съединява отминаващия, 
изтичащ миров ден с новия, настъпващ миров ден” – отбеляз-
ва във връзка с това Рудолф Щайнер. Отминаващият 
миров ден са Старецът с лампата и неговата съпруга; 
изгряващият – Юношата и Красивата Лилия1025. 

С настъпването на новия „миров ден” – Шестата кул-
турна епоха – древната мъдрост, съществуваща дотога-
ва във формата на различни религиозни традиции и 
основани върху тях култови ритуали, ще бъде заменена 
с новата способност в пълно съзнание да се добива 
мъдрост и висши морални импулси непосредствено от 
самия Духовен свят. Поради това всяко религиозно 
движение, ако то иска да служи за по-бързото настъп-
ване на това бъдеще, а не да му противодейства, трябва 
да премине през вътрешно преобразуване и пълно об-
новяване, за необходимостта от което указва Старецът 

                                                 
1025 Преходът от епохата на Стареца с лампата към епохата на 
Юношата има и по-дълбоко значение. Той символизира бъдещия 
преход от ръкводството на човечеството от „божествените” Ману – 
последният от които е възглавявал човечеството във времената на 
атлантската катастрофа – към „човешките” Ману, които постепенно 
ще се развият от средата на самото Земно човечество, първият от 
които ще достигне тази степен към края на сегашния голям следат-
лантски период (Пета голяма, Арианска или Следатлантска епоха, 
или Пета коренна раса. Бел. пр.) (виж GA93, 7.Х. и 11.ХІ.1904). 
За това, че Старецът с лампата още принадлежи към Посветените, 
действащи в света магически, т.е. основавайки се на свръхчовешките, 
божествени сили, свидетелстват следните думи на Рудолф Щайнер: 
„Старецът с лампата... представя прадревната мъдрост, онзи мъдрост, която действа 
чрез интуицията, която може да развива божествената – а не човешката – сила да 
бъдат овладявани и преобразувани предметите” (23.ІІ.1905). По такъв начин, 
през покривалото на ярко очертаните пророчества, отнасящи се за 
Шестата културна епоха, сякаш в дълбочина, на заден план, „Приказ-
ката” е изпълнена от предчувствието за още по-отдалеченото бъдеще, 
когато първият човешки Ману ще поведе цялото човечество в след-
ващия голям период (Шеста голяма епоха или Коренна раса. Бел. пр.) 
на Земното развитие (сравни с б.п.ч. 900). 



Глава 21. Приказката на Гьоте за Зелената Змия и Красивата Лилия като израз на основните импулси на Шестата 
културна епоха 
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с лампата още преди възвестяването от птицата (ястре-
ба) на началото на новия „миров ден”. Понеже в негово-
то преддверие нито едно от религиозните течения на 
миналото не остава правомерно и няма да може да спо-
мага за по-нататъшното духовно развитие на човечест-
вото, ако то напълно не се обнови. 

Този процес на обновяване на всички области на ду-
ховната дейност на човека, включвайки и религиозната, 
трябва в наше време да започне Науката за Духа като 
черпи знания от източниците на новото християнско 
откровение. „Както тя [Науката за Духа] може да обнови 
научния и художествения живот, тя е способна също да обнови 
и религиозния живот”1026. Поради тази причина Рудолф 
Щайнер нарича основаното през септември 1922 г. от 
импулсите на Науката за Духа и в пълно съответствие с 
духа на нашето време Християнско Общество „движение 
за религиозно обновление”1027. От езотерична гледна точка 
основаването на това движение е отговор на Духовния 
свят на насъщната необходимост за обновяване на це-
лия културно-религиозен живот на християнския свят 
от духовните сили на етерния Христос. 

«И седящият на престола рече: „Ето, подновявам всич-
ко”»1028. Прониквайки се с духа на тези пророчески 
слова от Откровението на Йоан, първата степен на из-
пълнение на които ще бъде достигната от човечеството 
в Шестата културна епоха1029, ние можем в известна 
степен да се приближим до онази духовна нагласа, жи-
вяла в душата на Гьоте, когато той е работил върху 
„Приказката”. Не без основание самият той я е нарекъл 
свой „апокалипсис”, свое „тайно откровение”1030. 
                                                 
1026 GA332а, 28.Х.1919. Тези думи са казани точно три години преди 
основаването на Обществото на Християните. 
 
1027 Бел. пр.: «Christengemeinschaft – Движение за религиозно обнов-
ление, основаващо се на антропософското духовнонаучно познание. 
То има свои собствени задачи, които се различават от тези на Антро-
пософското Общество. Антропософската Християнска Общност – в 
чието създаване Фридрих Рителмайер (1872–1938) взема решително 
участие – днес има представителства в много страни на Европа и 
света. Свещениците в Християнската Общност са по правило антро-
пософи, „...защото новият култ може да бъде извлечен единствено от Антропософи-
ята”» (Бележка към книгата на Фридрих Рителмайер „Моята среща с 
Рудолф Щайнер”, Антропософско Издателство „Даскалов”, Стара 
Загора 1993, стр. 128). 
 
1028 Откровен. на Йоан 21:5. 
 
1029 Приведените слова се отнасят към състоянието, наречено в 
Апокалипсиса Новият Йерусалим. От духовнонаучна гледна точка то 
съответства на бъдещия космичен еон на Юпитер (виж GA104, 29 и 
30.VІ.1908). А връзката на еона на Юпитер с Шестата културна епоха 
следва от особеното им отношение към принципа на Духа-Себе. Само 
че в Шестата културна епоха човечеството ще бъде осенено от Духа-
Себе като с някакъв дар отгоре, докато на Юпитер всеки човек ще 
живее в него толкова индивидуално и вътрешно, както сега той живее 
в своя „аз”. 
Тази взаимна връзка се потвърждава още и от това, че на Юпитер 
елементът на любовта, подобно на висша природно-космична сила, 
ще пронизва със себе си цялото битие на Юпитер (виж GA13); а 
Шестата културна епоха трябва само пророчески да изпревари това 
състояние, развивайки одухотворената човешка любов особено в 
социалната област (в общността). 
Затова в Апокалипсиса (в Глава ІІІ) тя е наречена общност (църква) 
на Филаделфия, т.е. социална общност, основана на братска любов 
(виж GA104, 20.VІ.1908). 
 
1030 Виж 16.ІІ.1905, а също бележките на немското издателство към 
лекцията. 

В светлината на цялото изложение още един епизод 
от „Приказката” има извънредно голямо значение – 
когато всички участници в описваните събития посте-
пенно се обединяват във велико универсално братство, 
основата на което със своята жертвена постъпка поста-
вя Змията. «Чрез „аза” мъдростта води нагоре към отричане 
от себе си. Змията е пожертвала себе си. Сега човекът разбира, 
какво е любов: това е пожертването на низшия „аз” заради най-
доброто в човечеството, това е съвършеното братство»1031. 

За значението на това братство – един от най-
важните елементи на Шестата културна епоха, ние не-
еднократно сме говорили. Обаче необходимо условие 
за неговото осъществяване на Земята ще бъде истинс-
кото пронизване на човечеството от новия, обединяващ 
всички хора, Дух, от истинския Дух на Петдесетницата. 
„И те всички се изпълниха със Светия Дух и започнаха да 
говорят чужди езици, според както Духът им даваше способ-
ност да говорят” – се казва в Деяния на Апостолите1032. 

Главната особеност на такова изживяване на Духа се 
състои в това, че макар апостолите и да са започнали да 
говорят на различни езици, при все това чрез тях е дейс-
твал един и същ Дух. А тъкмо това е, може би, най-
характерната черта на Духа-Себе, за което свидетелства 
вече самото негово наименование, състоящо се от два 
корена: „Себе” – дума, указваща на индивидуалния 
„аз”, и „Дух”, този Дух, който обединява във висше 
единство всички действително свободни индивидуал-
ности и поради това наречен от Рудолф Щайнер „инди-
видуализиран Свети Дух”1033. 

Това изживяване на Петдесетницата, представлява-
що висшия синтез на индивидуалното и всеобщото, 
само в резултат на което Храмът, като пророческа има-
гинация на бъдещата социална общност на човечество-
то, може да се издигне на повърхността на Земята, Гьо-
те посочва в своята „Приказака” в следните думи: 
«Старецът погледна към звездите и започна своята реч: 
„Ние сме се събрали в щастливо време; всеки да изпъл-
ни своето предназначение, всеки да изпълни своя дълг, 
и във всеобщото щастие ще се разтворят всички отдел-
ни страдания, подобно на това, както общото нещастие 
унищожава отделните радости”. След тези думи въз-
никна удивителен, странен шум, понеже всички започ-
наха да говорят едновременно, и всеки на висок глас 
тържествено обявяваше онова, което той трябваше да 
извърши”. 

От приведеното описание следва, че макар всички да 
са започнали да говорят, изхождайки от собствената си 
индивидуалност, „странният шум” е означавал не разе-
диняване, а напротив, окончателно съединяване на 
всички в новия общ Дух, в Духа-Себе, епохата на който 
трябва, според пророчеството на „Приказката”, да за-
почне от момента на висшия духовен съюз на Юношата 
и Красивата Лилия. „Единичната, отделната личност не 
може нищо; но ако в щастливото време всички се съединят в 
съвместно деяние, ако силните и слабите действат в правилно 
отношение един към друг, тогава може да възникне онова, 
                                                 
1031 4.ІV.1904. 
 
1032 Деяния на Апостолите 2: 4. 
 
1033 GA118, 15.V.1910. 
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което прави душата способна да достигне най-висшето състоя-
ние: съединяването с Красивата Лилия” 1034. 

След това едновременно индивидуално и всеобщо 
изживяване всички участници в събитието тържествено 
преминават през реката по сияещия мост, издигнат от 
Змията, всичките шестима преминават на другия бряг, 
проявявайки в своята съвкупност петчленния човек, 
който се стреми се към съзнателно изживяване на Духа-
Себе1035. Преминала през реката, процесията приближа-
ва към Храма. И ако сега още един път си спомним за 
това, че Юношата – бъдещият ръководител на Храма – 
олицетворява именно представителя на руския народ, 
то ние можем да почувстваме дълбоката вътрешна 
връзка между неговото отначалото съвсем безсъзнател-
но влизане в Храма и изначалния стремеж, столетия 
живял в руския народ, стремеж за достигане на неви-
димия в наше време „подземен” или, според устната 
народна традиция, „подводен” град Китеж [виж има-
гинацията „Невидимый град Китеж” (1913 г.) на ху-
дожника Константин Горбатов (1876–1945) на предната 
лицева корица на книгата. Бел. пр.]. 

По такъв начин, разглеждайки „Приказката” от изб-
раната от нас гледна точка, ние откриваме в нея почти 
всичките главни мотиви на настоящия труд. И това е 
напълно закономерно, понеже, според задълбочаването 
в удивителния свят на нейните образи, тяхното вът-
решно съдържание все повече и повече се разкрива 
като имагинативен израз на основните духовни импулси 
на Шестата културна епоха и като последователно 
описание на водещия към нея път. Поради това Рудолф  
 

                                                 
1034 24.Х.1908. 
 
1035 Връзката на участващите в тази сцена шест действащи лица с 
петчленния човек може в зависимост от избраната гледна точка да 
бъде представена по различен начин. В посоката на нашето изложе-
ние това може да се направи така: 
 1. Старицата – физическото тяло; 
 2. Старецът с лампата – етерното тяло; 
 3. Двата блуждаещи огъня – астралното тяло; 
 4. Змията – напълно развитият индивидуален „аз”, разкриващ се и 
действащ в одухотворената Съзнателна душа; 
 5. Юношата – човекът, развиващ се от изживяванията на „аза” в 
Съзнателната душа към Дух-Себе. (До началото на Шестата културна 
епоха подбудата за развитие на „аза” в Съзнателната душа той трябва 
да получава от Змията). 
 Лилията – превръщането в София на силите на Съзнателната 
душа, готови да приемат в себе си Духа-Себе. 
 Тримата крале в Храма – представителите на бъдещите Християн-
ски Мистерии на Изтока, Средата и Запада. 

Щайнер е можал да каже, че „Приказката” е не друго, а 
отговор на въпроса «по какъв начин човек се развива от своя 
нисш „аз” към Висшия „аз” [т.е. към Духа-Себе]. И в основата 
й е положена голямата перспектива на бъдещето»1036. 

Естествено, „Приказката” дава само идеалния първо-
образ на това развитие. Неговото реално осъществяване 
на външноисторическия план, без съмнение, ще проти-
ча много по-драматично, в непрестанна борба с все по-
усилващите се трудности и изкушения. Обаче този 
„идеален” аспект на „Приказката” сам по себе си има 
изключително важно значение. Рудолф Щайнер е посо-
чил, че в нея в „миниатюрни образи” е намерило отраже-
ние нещо от свръхсетивния имагинативен култ, който 
под ръководството на Архангел Михаил е проведен в 
най-близкия до Земята Духовен свят на границата на 
ХVІІІ–ХІХ век.1037 Посредством мощните имагинации 
на този свръхсетивен култ, разгръщащ се пред при-
надлежащите на Михаил души, под негово ръководство 
и при участието на други Йерархични Същества в иде-
ално-имагинативна форма са били определени и под-
робно разработени всичките основни направления на 
бъдещото Земно развитие до Шестата културна епоха и 
по-нататък зад нейните граници, до края на целия го-
лям следатлантски период (Петата голяма епоха или 
Коренна раса. Бел. пр.). От познанието за тези възвише-
ни взаимни връзки всеки антропософ може да черпи все 
нови и нови духовни сили, необходими за реалното 
осъществяване на Земята на тези висши цели на човеш-
кото развитие, за които се говори в приказката на Й. В. 
Гьоте за Зелената Змия и Красивата Лилия. 

                                                 
1036 23.ІІ.1905. 
 
1037 Виж GA240, 19.VІІ.1924. 



 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

І. За ескиза на Рудолф Щайнер „Славянин” 

 

Ескизът на Рудолф Щайнер „Славянин с двойник, 
Ангел и кентавър”, изработен с пастел в 1914 г., при-
надлежи към най-завършените и художествено съвър-
шени скици за стенописите на купола на първия Гьоте-
анум (виж репродукция на скицата в приложение 
“Окултни печати, репродукции и фотографии”). 

„Онова, което тук беше необходимо да се изобрази” – е каз-
вал за ескиза Рудолф Щайнер – „беше само с помощта на 
цвета и формата да се покаже образът на Посветения, т.е. на 
човека, в който още сега, като предвестие, се вливат духовните 
откровения на бъдещата Шеста следатлантска културна епо-
ха”1038. С други думи, пред нас е изображение не толко-
ва на днешния представител на славянските народи, 
колкото бъдещият представител на Шестата културна 
епоха. Може също да се каже, че това е в определена 
степен Юношата-принц, за посвещаването на когото 
разказва приказката на Гьоте за Зелената Змия и Краси-
вата Лилия. 
Да разгледаме сега самия на ескиз. Славянинът е по-

местен в него долу, в основата на вертикалната ос на 
симетрия на цялата композиция. Фигурата е изпълнена 
в оттенък на цвета на прасковата, най-близък във физи-
ческия свят до свръхсетивния „цвят” на етерното тяло 
на човека1039. С това сякаш се посочва ясновидският 
характер на Шестата културна епоха1040. 
За естественото етерно ясновиждане, което тогава ще 

се разпространи повсеместно в човечеството, светът 
отново ще проявява цялостния образ, обединяващ све-
та на материята и света на Духа в един висш синтез и 
хармонично равновесие. Този синтез е изобразен на 
ескиза с голяма яйцевидна или сърцевидна форма, коя-
то обхваща цялата композиция и й придава завършен 
характер на основаващо се на самото себе си цяло. В 
същото време тази мощна аурична форма е имагинация 
на изцяло пречистената и преобразена душа (астрално 

                                                 
1038 Цитат от H. Raske. Das Farbenwort. Stuttgart 1983. 
 
1039 Виж GA10, Глава „Върху някои от действията на 
Посвещението”. 
 
1040 Виж GA186, 7.ХІІ.1918. Може също да се каже, че както човеш-
кият „аз” придобива съзнание за самия себе си с помощта на отразя-
ващия апарат на физическото тяло, така пронизаният от Духа-Себе 
„аз” на човека на Шестата културна епоха ще може да използва в 
качеството на такъв „отразяващ апарат” още и етерното тяло. 
В резултат на това ще му се открие възможността за съзнателно 
съзерцаване на процесите и съществата на астралния свят, така както 
сега той може да възприема процесите и съществата във физическия 
свят. 

тяло1041) на бъдещия човек на Славянската, Шестата 
културна епоха, готов да приеме в себе си субстанцията 
на Духа-Себе. А тази изцяло пречистена и преобразена 
душа е образ на „единната душа”, т.е. на целокупната и 
целомъдрената душа, която, както ние вече отбелязах-
ме, е отличителната черта на славяните. 
В трихотомията на човешкото същество душата жи-

вее и действа между принципа на Духа и принципа на 
тялото. Затова от едната страна ауричната форма е ог-
раничена от света на материята (тъмното поле отдясно), 
а от другата – се отваря наляво (гледайки от зрителя) и 
нагоре към висшия свят на божествено-духовните Йе-
рархии. На ескиза те са представени с фигурата на Ан-
гел, поместен отляво. Неговият син цвят указва към 
силите на изцяло преданата на божествения свят воля, 
която някога в бъдеще ще се развие от душевните по-
доснови на славянския човек като стремеж към конк-
ретно формиране на Земното бъдеще, към преобразува-
не и пронизване на всичко материално от духовното1042. 
А самото присъствие в ескиза на фигурата на Ангел 
свидетелства за особеното отношение на източния сла-
вянин към тази най-близка до човека духовна Йерар-
хия. „За човека, принадлежащ към руския народ, е напълно 
естествено да бъде постоянно заедно със своя Ангел”1043 – 
казва Рудолф Щайнер. И ако в съвременната, Пета кул-
турна епоха тази връзка се реализира главно зад прага 
на обикновеното съзнание и в цялата си пълнота се 
показва едва след смъртта, то в Шестата епоха, в епоха-
та на новото ясновиждане, съвместното битие с Ангела 
ще се изживява вече непосредствено на Земята в на-
пълно будното съзнание. 
Цялата яйцевидна аурична форма отвътре е изпълне-

на със златно сияние, подобно на златния фон на много 
византийски и руски икони. Върху тях златато е символ 
на Божествено-Духовния свят, от който произхожда 
физически-Земният свят. На ескиза на Рудолф Щайнер 
златният цвят е имагинативен образ на излъчващата се 
от висшите светове и постепенно запълваща душевното 
пространство (астралното тяло) сияеща субстанция на 
                                                 
1041 Това, че на ескиза е изобразена именно астралната (душевната) 
аура на славянския човек, се потвърждава от следното изказване на 
Рудолф Щайнер: „У различните хора големината на тази аура е различна, но по 
принцип целият човек е два пъти по-висок и четири пъти по-широк от своето физи-
ческо тяло” (GA9, Глава VІ). 
 
1042 Сравни с GA291, 5.ХІІ.1920. 
 
1043 GA158, 9.ХІ.1914. Виж също S.O. Prokofieff. Ewige Individualität. 
Kap. 6, 7. 
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Духа-Себе. 
Още Гьоте в приказката за Зелената Змия и Красивата 

Лилия, описвайки посвещаването на Юношата в „Хра-
ма на висшите познания”, е посочил главната роля на 
това Посвещение на Златния крал, който «поставил... с 
бащин благославящ жест дъбов венец на главата на 
Юношата и казал: „Познай висшето!”». И по-нататък: 
«А когато дъбовият венец украсил неговите къдрици, 
чертите на неговото лице се оживили, очите му започ-
нали да светят с неизразимата светлина на Духа, и пър-
вата дума, която произнесла неговата уста, била: „Ли-
лия”». 
Именно „неизразимият Дух”, от който „очите на 

Юношата започнали да светят” е онзи «изграждащ „аза” и 
като „аз” живеещ Дух, който може да бъде наречен Дух-Себе... 
защото той е „азът” или самата същност, „Себе” (Selbst) на 
човека»1044. Само този дар позволява на Юношата да 
достигне Лилията, символизираща новото „ясновиждащо 
съзнание”1045. Поради това Рудолф Щайнер не един път е 
наричал Златния крал носител на силите на мировата 
мъдрост – на Манаса, или Духа-Себе: „Златният крал – 
това е Манасът [Духът-Себе], това е самата мъдрост, която 
досега е могла да се развива в своите висши форми само в 
Храмовете на Мистериите”1046. И на друго място: „Познани-
ето в неговата най-съвършена форма – Манасът – приема в себе 
си Юношата от Златния крал. Сега той може да се съедини в 
брак с Красивата Лилия”1047. 
По-късно, в 1918 г., характеризирайки Тримата крале 

в „Приказката” като представители съответно на За-
падна, Средна и Източна Европа, Рудолф Щайнер е 
казвал: „Руският човек... има работа с третата сила в „Приказ-
ката” на Гьоте, с познанието, с мъдростта, която ще изгрее в 
Шестата следатлантска епоха на развитие на човечеството”1048. 
Точно това е онази висша мъдрост, която се открива в 
свръхсетивните светове като духовна светлина1049. 

 
На ескиза ясно се вижда, откъде произлиза тази из-

пълваща цялото душевно пространство на славянския 
човек сияеща в злато субстанция на Духа-Себе. Нейни-
те източници са главата, лявата вдигната ръка и горните 
краища на крилете на Ангела, излъчващи златно сия-
ние, по-светло и интензивно, отколкото общия златен 
фон на ауричното яйце. А последното сякаш продължа-
ва фигурата и жеста на Ангела. В мощен поток се изли-
ва отгоре това по-светло и интензивно златно сияние по 

                                                 
1044 GA9, Глава ІV „Тялото, душата и Духът”. 
 
1045 25.ІІ.1905. 
 
1046 16.ІІ.1905. 
 
1047 23.ІІ.1905. За значението на ясножълтия и златния цвят в човеш-
ката аура Рудолф Щайнер е писал: „Ясножълтият цвят се появява, когато 
мисленето е изпълнено с висши, всеобхватни идеи, които в целия божествен миров 
ред откриват причините за всяко отделно нещо, познават единичното. Когато мисле-
нето стане интуитивно и се обогати със съвършената чистота на своите собствени 
закони, напълно се изчисти от сетивни представи, жълтият цвят има златист отбля-
сък” (GA9, Глава VІ „За мисловните форми и за човешката аура”). 
 
1048 GA186, 8.ХІІ.1918. 
 
1049 Виж GA178, 16.ХІ.1917. 

дължината на дясната (гледайки от зрителя) граница на 
яйцевидната форма, постепенно отслабвайки надолу и 
сякаш защитавайки душевния живот от проникването в 
него на силите на външната тъмнина, материята и 
смъртта (не на дадения ескиз, а вече в стенописа на 
малкия купол тъмното поле долу и вдясно от ауричната 
форма, сгъстявайки се, преминава в тъмен профил на 
Ариман). Потокът секва почти на нивото на държащата 
кръст с рози ръка на славянина, непосредствено свърз-
вайки го с ангелската сфера. Произлизащата именно от 
Същество от Йерархията на Ангелите субстанция на 
Духа-Себе точно съответства на следното описание на 
Рудолф Щайнер: „Нашият „аз” трябва да срещне онова вис-
ше, онзи принцип на Духа-Себе, който ние тепърва предстои да 
развием [в Шестата културна епоха] и който в определено 
отношение е родствен на Съществата от Йерархията на Анге-
лите”1050. 
За да срещне съзнателно Духа-Себе в Шестата кул-

турна епоха, славянинът трябва да преодолее две глав-
ни пречещи на това сили, от самото начало застраша-
ващи правилното развитие на неговата душа. 
Първата – това е ариманичният двойник, който е 

следствие от проникването в неговата душа на силите 
на тъмнината, материята и смъртта отвън (на ескиза той 
е изобразен като непосредствено продължение на вън-
шната тъмнина, като резултат от нейното нахлуване 
или вливане вътре в златното аурично яйце). 
Втората – това е помътняване на неговия душевен 

хоризонт с непросветлена луциферична астралност, 
препятстваща неговото съединяване с обективния 
Дух1051. На ескиза това помътняване е символизирано 

                                                 
1050 GA175, 20.ІІ.1917. 
 
1051 Виж лекцията от 23.ІІ.1905. 

{Бел. пр.: «Да насочим поглед назад към произхода на нашето Земно развитие, 
след като епохите на Стария Сатурн, Старото Слънце, Старата Луна, както и на един 
продължителен междинен период, бяха вече изтекли. Тогава Земята отново се появи 
от мировата тъмнина (виж схемата „Степени на развитие на човека” в 
б.п.ч. 663. Бел. пр.)... Приемането на тяло от плът се състои в едно сгъстяване. 
Нека си представим една водна маса, която би могла да плува свободно във въздуха. 
Чрез някакъв процес в тази водна маса кристализират определени части. Да си 
представим, че първо само една малка част от водата кристализира в лед, а след 
това, че същият този процес се повтаря отново и отново. А сега да си представим, че 
част от водната маса е утаена долу като кристализирани ледени частички, така че 
сега тези ледени частички са отделени от цялата водна маса. Понеже всяка малка 
частица лед може да се увеличава, само докато тя се намира вътре в цялата водна 
маса, то, отделяйки се от тази маса, тя остава на степента, на която се намира. Да си 
представим част от водната маса, отделена като малки ледени частици; да си предс-
тавим по-нататък, че замръзването на водната маса продължава и на една следваща 
степен нови водни части се присъединяват към ледените кристали, че тези последни-
те отново падат на дъното и така нататък, докато накрая кристализира една голяма 
част от водната маса, превръщайки се в ледена форма. Последната форма е заела 
най-много от първичната водна маса, от майчината субстанция; тя е могла да чака 
най-дълго време, преди да се отдели от водната майчина субстанция. 
Така стоят нещата и с развитието. Най-низшите животински същества не са могли да 
чакат и са напуснали преждевременно своята духовна майчина субстанция, изоста-
вайки на една предишна еволюционна степен. Намиращите се на различни еволюци-
онни степени на развитие по-низши същества не са нищо друго, освен същества, 
изостанали на предишните си степени. Човекът обаче е изчакал докрай и чак тогава е 
напуснал своята божествено-духовна майчина субстанция, за да слезе в гъстата 
материя и да приеме тяло от плът. Животните са слезли по-рано и поради тази 
причина са изостанали. Те са слезли и са запазили предишните степени от развитие-
то. Следователно какво представлява една животинска форма? Това е една форма, 
която – ако би останала свързана с Духа, от който е произлязла – щеше да се развие 
до съвременната човешка форма. И така, животните са останали назад, напуснали са 
духовния зародиш; те са се отцепили и се намират днес в низходящо развитие, 
представлявайки един клон от голямото дърво на човечеството. В древни времена 
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човекът е съдържал “животинството” в себе си, но постепенно го е отделил от себе си 
като странично разклонение. Всички животни, в техните различни форми, не са нищо 
друго освен преждевременно сгъстени отделни човешки страсти. Това, което днес 
човекът все още носи в себе си, в своето астрално тяло под една духовна форма, 
него животинските форми представят отделно във физическа форма. Човекът запази 
всичко това в астралното тяло до най-късната епоха в Земното развитие. Ето защо 
той можа да се издигне най-високо. 
Но човекът и сега носи в себе си нещо, което – като низходящо разклонение – трябва 
да бъде отделено от него, както другите животински форми; то трябва да бъде отде-
лено от общото развитие. Предразположеността към добро и зло, към интелигентност 
и глупост, към красота и грозота, които човек има в себе си, представлява                                                                                                                                                                                    
възможност както за напредък, така и за изоставане. Както се отделят животинските 
форми, така ще се отдели и расата на злите и грозните лица; да, тя ще се отдели от 
напредващото в своето развитие човечество, което е устремено към одухотворяване 
и което рано или късно ще достигне своята бъдеща цел. Така занапред ще се виждат 
не само животинските форми, които са въплътени образи на човешките страсти; 
всичко, което човекът крие вътре в себе си като част от злото и днес все още може да 
се прикрива, по-късно ще излезе наяве, ще живее в една раса. Това, което някога ще 
се появи в света, ще онагледим с един пример, който може би ще ви се стори твърде 
необичаен. 
Нека да сме наясно: фактически това отделяне на животинските форми беше необхо-
димо за човека. Всяка животинска форма, която в миналото се отделя от общия поток, 
означава, че човекът напредва с една крачка в своето развитие. Представете си, че 
всички качества, които са разпръснати из целия животински свят, по-рано се намира-
ха в човека. Но той се е освободил от тях. Благодарение на това, той можа да се 
издигне по-високо. Когато имаме пред себе си една мътна течност и грубите части в 
нея се отлагат на дъното като утайка, отгоре остава бистрата течност. Така в лицето 
на животинските форми се отлага като утайка грубото, от което човекът не се нуждае 
в своето днешно състояние. Благодарение на това, че в хода на днешното развитие 
човекът изхвърли животинските форми като свои по-стари братя, той стигна до 
днешното си равнище. 
Ето как човечеството се издига, като отделя от себе си по-низшите форми, за да се 
пречисти. И човечеството ще се издигне още по-нагоре, след като отново отдели едно 
природно царство, царството на злата раса. Така човечеството се издига нагоре. И 
всяко свойство, всяко качество, което човекът има днес, той го дължи на обстоятелст-
вото, че е отхвърлил от себе си една определена животинска форма. Който гледа 
различните животни като ясновидец, добре знае какво ние дължим на отделните 
животни. Ние поглеждаме към формата на лъва и си казваме: “Ако не беше лъвът, 
човекът не би имал това или онова качество; защото чрез факта, че е отделил лъва 
от себе си, той е постигнал това или онова качество”. Така е и при всички животински 
форми. 
Сега цялата Пета голяма, Арианска или Следатлантска епоха от развитието, епоха, в 
която ние днес живеем – с нейните различни културни епохи от Древноиндийската до 
нашата Настояща – има задача да развие интелигентността, да развие разума и 
всичко, което принадлежи на тези две способности и сили. Всичко това през време на 
Атлантската епоха не съществуваше. Там съществуваше една силно развита памет, а 
и други някои качества, обаче да се развие разумът заедно с всичко, което му при-
надлежи, това е задачата на Петата, Следатлантската епоха. Този, който насочва 
ясновиждащ поглед към околния свят, ще запита: “На какво дължим ние, човеците, 
това, че сме станали интелигентни същества? Коя животинска форма сме изхвърлили 
от себе си, за да станем интелигентни същества, същества, надарени с разум?”. 
Колкото и странно, колкото и гротескно да изглежда отговорът, той съответства на 
истината: ако около нас не съществуваха животните от рода на коня, човекът никога 
не би могъл да развие своя разум. 
В миналите времена човекът усещаше това. Всички интимни отношения, възникнали 
между определени човешки раси и коня, произхождат от едно усещане, което може да 
се сравни с тайнственото чувство на любовта между двата вида, от едно смътно 
усещане за всичко, което човекът дължи на това животно. Ето защо още при възник-
ването на новата култура във времето на древна Индия, конят играеше една тайнст-
вена роля в религиозния култ, в богослужението. И всичко, което е свързано с раз-
личните обичаи относно коня, води своя произход от този факт. Ако разгледаме 
обичаите на народи, които са запазили остатъци от старото ясновидство, например 
древните германци, и си припомним как те са поставяли пред своите домове конски 
черепи, този факт ще ви отведе до заключението: човекът се е издигнал над лишено-
то от интелигентност състояние, благодарение на това, че той е отделил от себе си 
тази конска форма. Съществувало е едно дълбоко убеждение, че постигането на 
интелигентността е свързано именно с този факт. Достатъчно е само да си припомни-
те Одисей и древния кон от Троя. О, в такива митове се крие дълбока мъдрост, много 
по-дълбока, отколкото тази на нашата наука. Не напразно в митовете се прибягва до 
една такава форма, каквато е конят. Човекът е израснал от една форма, която съ-
държа в себе си това, което е въплътено в коня, а и в образа на кентавъра, изкуството 
ни представя един човек и как той е свързан с това животно, за да ни припомни 
еволюционната степен, от която той е израснал, от която той се е освободил, за да 
стане днешният човек. 
Всичко, което е станало в далечното минало, за да доведе до днешното човечество, 
ще се повтори на по-висока степен и в бъдещето. Но това далеч не означава че в 

                                                                                  
бъдеще ще се повторят точно същите процеси във физическия свят. За ясновидеца, 
намиращ се на границата между астралния и Деваканичния свят, е ясно: човекът все 
повече и повече се развива и облагородява това, което той дължи на конската приро-
да, респективно на нейното отхвърляне от себе си. Той ще постигне едно облагоро-
дяване на интелигентността, на разума. Това, което днес е просто разум, интелигент-
ност, в бъдеще, след войната на всички против всички, ще се превърне в мъдрост, в 
духовност... 
Всичко, което не може да влезе в областта на безсмъртието и отпада, е представено 
с помощта на коня: символа на интелигентността... 

 {„Водите на атлантския потоп унищожиха древната Атлантида. Чрез това, ко-
ето наричаме война на всички против всички, чрез ужасни опустошителни мо-
рални катаклизми ще намери своя край и нашата Следатлантска голяма епоха... В 
единия край трябва да си представим великия Атлантски потоп, а на противопо-
ложния край – войната на всички против всички... след която следва Шестата го-
ляма епоха, също състояща се от седем Културни епохи... Ние живеем днес в Пе-
тата културна епоха на Арианската или Следатлантската голяма епоха. През 
Шестата, Славянската следатлантска културна епоха, която ще последва нашата, 
ще се развие в известно отношение плодът на това, което ние имаме да изградим 
като духовна култура. Седмата, Калифорнийската следатлантска културна епоха 
ще завърши с войната на всички против всички. Тогава ще дойде онова ужасно 
опустошение на културата и само една малка група хора, която ще е приела в се-
бе си духовния принцип, ще може да се спаси от всеобщата гибел, породена от 
егоизма” (GA104, 20.VІ.1908)}. 

 Тези неща ще бъдат изживени от хората, които ще са постигнали предначертана-
та цел. Всичко, което е могло да се развие в човечеството вследствие на отделената 
конска природа, ще даде своя краен резултат. 
Да си представим този ясновидец, който прониква със своя поглед в бъдещето на 
човечеството. Какво ще види той там? Всичко, което човекът е подготвил през седем-
те културни епохи – защото неговата душа е била инкарнирана в миналите епохи и ще 
бъде инкарнирана в бъдещите – всичко това ще бъде въплътено в следващата 
Голяма епоха, преминавайки след войната на всички против всички, в една по-
одухотворена епоха. Във всяка епоха той приема това, което следва да приеме... 
Пренесете душата си в миналото: как сте живели вие в Древноиндийската епоха! Там 
вие сте приели чудесното учение на свещените Риши; ако и да сте го забравили, по-
късно вие ще си го спомните. По-нататък вие сте минали от едно въплъщение в друго. 
Усвоили сте това, което можеха да дадат Древноперсийската, Египетската и Гръко-
Римската култури. Днес всичко това е вложено във вашите души; то не е изписано 
днес на лицата ви като външен израз. Вие ще преминете по-нататък в епохата на 
Филаделфия, после в тази, в която ще царува Амен, за да се родите в една човешка 
общност, в която човешките лица непосредствено ще изразяват това, което се е 
подготвило в нашите епохи. Това, което днес вече работи във вашите души, това, 
което сте приели през време на Индийската епоха, ще се появи върху вашата физио-
номия едва през първата подепоха от Голямата епоха след войната на всички против 
всички. А това, което човекът е усвоил през време на Древноперсийската културна 
епоха, ще измени лицето му през втората степен и така нещата напредват от степен 
на степен. 
Всичко, което вие, намиращите се сега тук, приемате във вашите души, ще донесе 
своите видими плодове едва през времето след войната на всички против всички. 
Днес вие сливате вашия душевен живот с всичко онова, което идва от седемте Духове 
Божии и седемте звезди. Вие го отнасяте у дома си. Днес никой не може да го прочете 
по вашите лица, а не ще може да стори това и след столетия; но след онази жестока 
война на всички против всички, то ще се прояви външно. Тогава ще дойде една пета 
подепоха от Шестата голяма епоха и на лицата си вие ще носите отпечатано всичко; 
то ще бъде изписано на вашите чела: всичко, което днес е съдържание на вашите 
мисли и чувства. 
Да, след войната на всички против всички, постепенно ще се изяви, ще се разкрие 
това, което сега е скрито в душите. Да си представим избухването на великата война: 
душата, която е чула зова, който Христовият Принцип издига през всяка епоха, ще 
надживее всичко, което е посочено в посланията. Цели седем културни епохи в 
душите е влагано това, което тези епохи можеха да дадат. Да си представим душата, 
как тя чака, как пренася затвореното в нея отвъд войната на всички против всички. Тя 
е запечатана седем пъти. Всяка културна епоха е сложила върху нея един печат. У 
вас е запечатано всичко, което индийците са поели в душите си, запечатано е у вас 
това, което са поели персийците, египтяните, гърците, римляните, а и всичко, което 
нашата културна епоха влага в нея. Тези печати ще бъдат разтворени, т.е. след 
войната на всички против всички, нещата ще се проявят външно. А принципът, сила-
та, която води хората дотам, че истинските плодове на нашите културни епохи да се 
проявят върху лицата, този принцип, тази сила ние виждаме в Христос Исус. Седем 
печата трябва да бъдат разтворени от една книга. Коя е тази книга?... 
Нека в смисъла на Евангелието да си изясним какво представлява една книга, една 
Библия. Думата “книга” се намира в Библията на твърде малко места. Този факт не 
бива да се забравя. Отворете например Стария Завет: “Това е книгата на човешкия 
род. Когато Бог създаде човека, Той го сътвори по образ Божи;  създаде ги мъж и 
жена…” (І. Мойсей 5: 1). После отворете Библията където щете, но ще намерите 
отново думата “книга” едва в Евангелието на Матей: “Това е книгата за рождението 
на Исуса Христа, който е син Давидов, син Авраамов. Авраам роди Исаака, Исаак 
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роди Якова…” (Ев. Матей 1: 1). Отново се изреждат родовете, изброяват се родовете. 
Изброява се това, което минава през продължителни периоди от време. И изразът 
“книга” се явява отново тук в Апокалипсиса на Йоан. Тя се явява там, където се казва, 
че единствено Агнето е достойно да отвори Книгата със седемте печата. Изразът 
“книга” винаги се употребява всеобщо, а не единично. Трябва да разбираме свещени-
те документи буквално. С този израз не се разбира някаква книга в съвременния 
смисъл на думата... Тук думата “книга” се употребява като нещо, в което последова-
телно се нанася поредица от данни, където се записва собствеността, за да може да 
се унаследи. Ние имаме работа с един такъв документ, чрез който нещата се преда-
ват от поколение на поколение... това, което се редува във времето, т.е. приблизи-
телно в смисъла на хроника, история. 
Книгата на живота, която е заложена сега в човечеството, където при всяка културна 
епоха в човешкия Аз се записва това, което съответната епоха дава – тази книга, 
която е записана в душите на хората и която ще се отвори след войната на всички 
против всички, за такава книга се говори... в Апокалипсиса. (виж фотографията 
на гравюрата върху дърво “Агнецът разгръща книгата” от Юлиус 
Шнор фон Каролсфелд в приложение “Окултни печати, репродукции 
и фотографии”. Бел. пр.). В тази книга ще се намерят нанесените приноси от 
културните епохи... записано е това, което човекът придобива духовно. И понеже той 
постига чрез интелигентността, чрез разума това, което трябва да се постигне в 
нашата епоха, цялото развитие е представено сега образно, чрез символа, който 
отговаря на интелигентността. 
Поради факта, че човекът е живял през Древноиндийската епоха в такова настроение, 
което го е карало да се дистанцира от физическия свят и да насочва погледа си към 
духовното, през Първата културна епоха след войната на всички против всички, той 
ще бъде победител над физическия сетивен свят. И човекът ще бъде победител, 
понеже е усвоил всичко, което през Първата следатлантска културна епоха е било 
записано в неговата душа. И по-нататък: това, което стана през Втората 
следатлантска културна епоха, преодоляването на материята при древните персийци, 
това преодоляване ни се явява през Втората културна епоха след войната на всички 
против всички: мечът, който означава оръжието, инструмента за побеждаването на 
външния свят. Това, което човекът постигна през Египетско-Вавилонската културна 
епоха, когато той видя мярката, научи се да измерва нещата според законите на 
математиката, ни се явява в Третата културна епоха след войната на всички против 
всички под формата на везните. А Четвъртата епоха ни показва това, което е най-
важно, това, което човекът постига в Четвъртата културна епоха на нашия цикъл чрез 
Христос Исус и неговото идване – духовния живот, безсмъртието на Аза. Тук ни се 
показва, че всичко, което не е годно за безсмъртието, което е обречено на смърт, 
отпада; ето какво е характерно за тази Четвърта културна епоха» (GA104, 21.VІ.1908). 

 «Нека още веднъж си представим как е живял човекът през онези времена, 
които отстоят на девет или осем хиляди години зад нас. Когато говорим за дейст-
вителните епохи, важат именно тези числа. Културата, за която говорим, се нами-
раше непосредствено под влиянието на Атлантския потоп или на великата ледни-
кова епоха, както тя се нарича в съвременната наука. Атлантида потъна посте-
пенно. След това на Земята се установи един човешки род, част от който се из-
дигна до най-високата възможна степен на развитие. Това беше древноиндийски-
ят народ; един човешки род, който обитаваше отвъд в далечна Азия и живееше 
повече със спомена за старите времена, отколкото с настоящето. В това се със-
тои величието и могъществото на онази култура, а Ведите и Бхагавад Гита опис-
ват само най-далечните и бледи отзвуци от изживяванията на атлантското чове-
чество. 
Спомнете си първата лекция от този цикъл; там беше казано, че хората от онова 
време имаха до голяма степен способността да развиват и проявяват определено 
сумрачно ясновидство. Хората не бяха ограничени в този физически сетивен свят; 
те живееха сред божествено-духовни Същества, те виждаха около себе си тези 
божествено-духовни Същества. Именно в това се състоеше преходът от Атлантс-
ката към Следатлантската епоха, че погледът на хората беше постепенно затво-
рен за Духовния свят, за астрално-етерния свят и беше ограничен само във фи-
зическия свят. За Първата културна епоха беше характерно, че хората съхраниха 
един дълбок копнеж за това, което техните прадеди на старата Атлантида вижда-
ха. За тях тази възможност повече не съществуваше. Нашите прадеди виждаха 
със собствените си очи прадревната мъдрост, макар и смътно. Те живееха между 
Духове, общуваха с Богове и Духове. Така усещаха света хората от древната 
свещена Индийска култура; те копнееха непременно да видят отново онова, което 
са виждали техните прадеди. И всичко материално, което току-що беше изникна-
ло пред физическите им очи – скалите на Земята, които едва сега станаха види-
ми, докато по-рано бяха виждани само духовно – целият външен свят им изглеж-
даше много по-маловажен, отколкото онова, за което те можеха да си спомнят. 
Всичко, което физическите очи можеха да виждат, беше наречено Майя, великата 
илюзия, великата измама, от която те искаха да избягат. А най-добрите от тази 
Първа културна следатлантска епоха можаха да се издигнат до състоянието и 
степента на техните прадеди именно чрез онзи метод на Посвещение, известни 
остатъци от който се намират именно в системата Йога. Всичко това пробуди 
едно религиозно настроение, което би могло да се опише със следните думи: “То-
ва, което ни заобикаля като външен свят на сетивата, е суетна измама и няма ни-
каква стойност; истинното, действителното се намира горе в Духовните светове, 

                                                                                  
които ние сме напуснали”. 
Само духовните водачи на народа можеха да се пренасят в областите, където са 
живели по-рано техните предшественици. 
Тази беше първата епоха на следатлантския период. А всички епохи на следат-
лантския период се характеризират с това, че човекът постепенно се научи все 
повече и повече да разбира, да познава външната сетивна действителност. Това, 
което ни е дадено тук за външните сетива, не трябва да се счита само като илю-
зия, то е един дар от духовните Същества и не напразно Боговете са ни дали се-
тивата. Всичко, което тук на Земята изгражда една култура на материалния свят, 
трябва да бъде проумяно. 
Това, което древният индиец считаше за Майя, от което той бягаше, за хората от 
Втората следатлантска културна епоха то стана “поле за работа”, нещо, което те 
трябваше съзнателно да обработват. Ето характерното за древната Персийска 
епоха, която отстои на около 5000 години зад нас, онази културна епоха, в която 
дори самата почва беше сякаш враждебно настроена към хората, но тя вече не 
беше илюзия, а напротив, арената, работното поле, където те щяха да разгръщат 
своите духовни сили. Тази Земя в целия си материален вид е под властта на Зло-
то, на една сила, противна на Доброто, на Бога Ариман. Той я владее, но добрият 
Бог Ормузд помага на хората и те се стремят да му служат. Когато изпълняват не-
говата воля, те превръщат този свят в една нива на висшия Духовен свят и отпе-
чатват в сетивния действителен свят това, което познават духом. За Втората сле-
датлантска културна епоха сетивният действителен свят наистина беше едно ра-
ботно поле. 
За индиеца сетивният свят беше измама, Майя; за персиеца той наистина беше 
под властта на зли демони, но въпреки това беше един такъв свят, от който чове-
кът трябваше да изгони злите Същества и да го насели с добрите, със служители-
те на Бога на светлината, Ормузд. 
А през Третата следатлантска културна епоха човекът идва още по-близо до 
външната сетивна действителност; тук тази действителност не е вече за него са-
мо една враждебна сила, която той трябва да преодолява. Индиецът поглеждаше 
към звездите и казваше: “О, всичко, което се намира там, горе, което аз мога да 
виждам с външните очи, е само Майя, измама”. Но халдейските жреци наблюда-
ваха движенията и констелациите на звездите и казваха: “Когато наблюдавам 
констелациите на звездите и проследявам тяхното движение, това се превръща 
за мен в една писменост, в която аз разчитам волята на божествено-духовните 
Същества. Аз разбирам волята на Боговете в това, което те са направили”. За тях 
физическият сетивен свят не беше Майя, но както писмеността на човека е израз 
на неговата воля, така и това, което се намира в звездите на небето, което живее 
в силите на природата, се превръща за тях в писменост на Боговете. С трепет и 
любов започнаха те да разчитат тайните знаци на природния свят. 
Така възникна онази чудна наука за звездите, която днешните хора едва ли поз-
нават. Защото това, което днес хората познават като астрология, се роди чрез 
едно криво разбиране на самите факти. За халдейските жреци, в звездната пис-
меност се разкриваше една дълбока мъдрост, една астрология, която съдържа 
тайните на видимия свят. Те я считаха за откровение на нещо вътрешно, на нещо, 
пропито от Духа. 
А какво представляваше земята за египтяните? Достатъчно е да споменем само 
откриването на геометрията, чрез която човекът се научи да дели земята според 
законите на пространството, според правилата на геометрията. Сега те се насоч-
ват към законите в областта на Майя. През древната Персийска епоха хората об-
работваха земята; през Египетската епоха те се научиха да я делят според зако-
ните на пространството. Но и още нещо, те си казваха: “Не напразно Боговете са 
ни оставили една писменост в звездите, не напразно ни изявяват те своята воля в 
природните закони. Ако чрез своята собствена работа човекът произвежда едно 
или друго благо, чрез инструкциите и правилата, които въвежда тук, той трябва да 
пресъздаде едно копие на това, което може да изучи от звездите”. 
О, да бихте могли само да погледнете в работната стая на египетските посветени! 
Вие бихте открили един начин на работа, съвършено различен от прилагания в 
съвременната наука. Тогава учените бяха Посветени. Те изучаваха движението 
на звездите и се запознаваха с ритъма на техните констелации и движения, и с 
влиянието на тези констелации върху това, което ставаше на Земята. Те си каз-
ваха: “Когато на небето е в сила това или онова съзвездие, тогава тук, долу на 
Земята трябва да стане това или онова в държавния живот, а когато изгрее друго 
съзвездие, трябва да стане нещо друго. След сто години ще имаме определени 
констелации и следва да вземем необходимите мерки”. 
Ето как предварително се определяше за хиляди години напред това, което тряб-
ваше да се прави. Така възникна и всичко, записано в книгите на сибилите. В 
съдържанието им нямаше никаква грешка. Посветените просто записваха според 
грижливи проучвания това, което трябваше да стане за хиляди години напред, и 
техните приемници знаеха, че то трябва да се спазва. И те не вършеха нищо, кое-
то не беше записано за хиляди години напред в тези книги. Да речем, че ставаше 
дума за създаването на един закон. Тогава хората не гласуваха както днес, а чер-
пеха съвети от свещените книги, в които беше записано всичко, което трябва да 
стане тук, на Земята, за да бъде то огледало на онова, което е записано в звезди-
те. И това, което беше записано в книгите, то просто се изпълняваше. Когато еги-
петският жрец записваше в тези книги, той знаеше: “Моите потомци непременно 
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ще изпълнят това, което съм записал тук”. Те бяха убедени в силата на необхо-
димостта. 
Четвъртата културна епоха, Гръко-Римската, произлезе от Третата. От пророчес-
ката същност на египетското изкуство са останали само бегли останки. Една от 
тях може да се види и днес. Когато в древен Египет искаха да упражнят това про-
роческо изкуство, те подразделяха следващата епоха на седем периода: първият 
период трябва да съдържа това, вторият – това, третият – онова и т.н. 
Така следващите поколения следяха какво има да се случи. Това беше главната 
характерна черта на Третата културна епоха. Четвъртата носеше в себе си само 
слаби отзвуци от Третата. Вие лесно ще ги разпознаете, когато ви се разказва за 
древната римска култура: Еней, син на Анхизес от Троя, която беше град от Тре-
тата епоха, странства и стига най-после до Албалонга или дъгата Алба, градът, от 
който трябваше да произлезе културата на Рим. В свещеническата одежда на ка-
толическия свещеник все още имаме един отзвук от този факт. В Рим предвари-
телно определяха – и то според начина на древните жреци – седемте епохи на 
римските императори. А историците на деветнайсетото столетие още веднъж се 
измамиха по отношение на тези седем римски епохи. Те стигнаха до убеждение-
то, че римските императори нямат нищо общо с миналото, но какво всъщност се 
крие зад тях, а именно, че тук, в книгите на сибилите, е отбелязана определена 
култура според свещеното число седем, до това те не можаха да стигнат. 
Не е тук мястото да се впускаме в подробности относно отделните седем импера-
тори. Но в лицето на тези императори, като Ромулус, Нума Помпилий, Тулус Хос-
тилиус и т.н., вие бихте могли да видите: те просто са в съответствие с редуващи-
те се културни епохи според седемте принципа, които са валидни в толкова раз-
лични области на живота. 
И така, през Третата културна епоха хората можаха да проникнат в света на илю-
зията, в Майя, със своя човешки Дух. Това беше завършено през Четвъртата кул-
турна епоха. Погледнете Гръко-Римската култура, където в чудесните произведе-
ния на изкуството човекът създава във външния материален свят един съвършен 
образ на самия себе си, където в драмата се изобразяват неговите човешки 
съдбини, какъвто е случаят с Есхил. И погледнете, обратно, как в древната Еги-
петска култура хората изучават не друго, а волята на Боговете. Онова завладява-
не на материята, каквото виждаме по време на Гръцката култура, означава една 
по-висша степен, при която човекът се привързва все повече и повече към мате-
риалното съществуване; а по време на Римската култура човекът слезе напълно 
във физическото поле. 
Сега ние живеем в Петата епоха, когато културата е слязла още по-дълбоко, под 
равнището на човека. Ние живеем в епоха, когато човекът е станал роб на външ-
ните отношения, на външната среда. В древна Гърция Духът беше използван за 
одухотворяване на материята и тъкмо одухотворената материя застава пред нас 
в образите на Аполон, на Зевс, в драмите на Софокъл и т.н. Там човекът беше 
слязъл до физическото поле, но не беше слязъл под равнището на човека. Също-
то имаме и през Римската епоха. Най-дълбоко слизане под сферата на човека 
става тъкмо сега, в нашата епоха. В нашата епоха Духът стана роб на материята. 
Безкрайно много Дух е вложен в нашата епоха, за да се проникне в природните 
сили на външния свят, за да се превърне този външен свят в едно място, колкото 
е възможно по-удобно за човека. 
Нека сравним древните времена с нашата епоха. В тези древни времена човекът 
виждаше великата звездна писменост на Боговете; но с какви примитивни средст-
ва се изграждаха тогава постиженията на културата, пирамидите, сфинксовете! 
Как се изхранваше тогава човекът! А вижте с какви огромни технически средства 
разполага той днес! Каква сила на Духа беше необходима, за да бъдат изобрете-
ни парната машина, железопътният транспорт, телефонът (радиото, самоле-
тът, телевизорът, компютърът и мн.др. Лекция на Рудолф Щайнер, 
изнесена на 20 юни 1908 г. Бел. пр.) и т.н. Необходимо беше да се употре-
би цялата сила на духовния живот, за да се открият и построят тези чисто мате-
риални културни средства. И за какво бяха използвани те? Има ли за духовния 
живот някаква разлика, дали през някоя от древните култури човекът е смилал 
житото между два камъка, за което естествено се изразходваше много малко ду-
ховна сила, или дали днес сме в състояние да телеграфираме до Америка, за да 
получим оттам големи количества пшеница и да ги превърнем в брашно чрез чу-
десно устроени мелници? Целият този апарат е поставен в движения единствено 
заради стомаха. Нека си дадем сметка какви огромни духовни жизнени сили са 
вложени в чисто материалната култура. Тези външни културни средства доприна-
сят твърде малко за истинската духовна култура. Духът е потънал под човешкото, 
той е станал роб на материалния живот. 
Нека да обобщим: ние сме изправени пред един упадъчен път на културата, сти-
гащ до нашата Пета културна епоха. И този път би отишъл все по-надолу и по-
надолу. Ето защо, благодарение на един нов импулс, човечеството трябваше да 
бъде предпазено от окончателно потъване в материята. Никога по-рано Земното 
човечество не беше слизало толкова дълбоко в материята. Трябваше да дойде 
един мощен импулс, най-мощният от Земните импулси. Това беше идването на 
Христос Исус, което даде подтика към съвършено нов духовен живот. Всичко, ко-
ето притежаваме като подемни сили в Духовния свят през време на слизането, 
ние го дължим на онзи мощен импулс, който даде Христос Исус. При това потъва-
не в материята, винаги е имало духовни импулси. Ето как в началото бавно, но 

                                                                                  
все по-устремено, християнският живот, който днес се намира едва в своя заро-
диш, занапред ще прерасне в истинско тържество, защото човечеството ще раз-
бере Евангелията едва в бъдеще. И когато хората ги разберат напълно, те ще ви-
дят какъв неизмерим духовен живот се намира в тях. Колкото повече Евангелието 
се разпространява в своята истинска форма, толкова повече човечеството ще 
има отново възможност, въпреки материалната култура, да разгърне един непо-
дозиран живот и да се издигне отново в Духовните светове... 
Това, което напредва епоха след епоха в следатлантските култури, авторът на 
Апокалипсиса го представя изразено в по-малки общности. Така тези по-малки 
общности – разпределени в пространството – стават представители на съответ-
ните културни епохи. Когато говори за общността или Църквата от Ефес, той раз-
бира: “Аз приемам, че в Ефес живееше една общност, която в известно отноше-
ние наистина беше приела Християнството, но понеже всичко се развива посте-
пенно, от всяка културна епоха остава да съществува по нещо в следващите епо-
хи. В Ефес ние наистина имаме една школа за Посвещение, обаче там християнс-
кото учение е така оцветено, че навсякъде все още можем да познаем чертите на 
древната Индийска култура”. 
Да, той иска да ни покаже Първата епоха на следатлантското време. Следовател-
но тази Първа културна епоха на следатлантското време е представена в лицето 
на Ефеската църква и това, което трябва да бъде възвестено, се съобщава в едно 
послание до Църквата от Ефес. Тази общност, тази Църква схващаше Християнс-
твото така, че то остана повлияно от типичния характер на древната индийска 
култура. 
Ето как във всяко от тези послания ние имаме представена една от седемте сле-
датлантски културни епохи. Във всяко послание се казва: вие сте такива и такива. 
Тази или онази страна на вашата същност отговаря на това, което е правилно в 
смисъла на Християнството; обаче другото трябва да се промени. Така авторът 
на Апокалипсиса се обръща към всяка една културна епоха, като казва кое трябва 
да остане и кое да бъде изменено. 
Нека проверим сега дали действително седемте послания съдържат нещо от ха-
рактера на седемте последователни следатлантски културни епохи. Авторът на 
Апокалипсиса си представя: в Ефес има една общност, една Църква, която е при-
ела Християнството, но влага в него един особен нюанс, характерен за Първата 
следатлантска културна епоха, а именно пълна незаинтересованост към външния 
живот и отсъствие на любов към същинската задача на следатлантския човек. 
Че се отказва от боготворенето на всичко плътско, че се обръща към духовния 
живот – така говори този, който отправя посланията до Църквите – това той цени 
у нея. Обаче ние разбираме какво иска да каже авторът на Апокалипсиса с тези 
думи, само като вземем предвид, че Ефес беше мястото, където процъфтяваха 
Мистериите на целомъдрената Диана. Той изтъква, че там отказът от сетивния 
живот и преклонението пред Духовния свят бяха на особена почит. “Но имам не-
що против тебе, че си изоставил първата си любов” (Откровен. Йоан 2: 4), лю-
бовта, която Първата следатлантска култура трябваше да има и която се изразя-
ва в това, да счита Земята като работно поле, в което да се посее божественото 
семе. 
Как характеризира себе си този, който диктува това послание? Той характеризира 
себе си като предтеча на Христос Исус, един вид като водач на Първата следат-
лантска културна епоха. Чрез този водач на Първата културна епоха Христос Исус 
се обръща към онази епоха, в която Посветеният проникваше със своя поглед в 
отвъдните светове. Той казва за себе си, че държи в десницата си седемте звезди 
и седемте златни светилника. Седемте звезди не са нищо друго освен символи на 
седемте висши духовни Същества, които са предводители на великите културни 
епохи (т.е. на седемте планетарни въплъщения на нашата Земя: 
Стар Сатурн, Старо Слънце, Стара Луна, Земя, Бъдещ Юпитер, 
Бъдеща Венера и Бъдещ Вулкан. Бел. пр.). 
А за седемте светилника се казва изрично, че те са духовни Същества, които не 
могат да бъдат виждани в сетивния свят. За тях се загатва и в Посвещението Йо-
га, но се загатва също и за това, че човек никога не действа с оглед на развитие-
то, ако той мрази външните дела, ако изгубва любовта си към външните дела. 
Църквата от Ефес е изоставила любовта си към външните дела. В Апокалипсиса 
на Йоан се казва съвършено правилно: “Ти мразиш делата на николаитите” 
(Откровен. Йоан 2: 6). Николаитите не са нищо друго освен онези хора, за които 
животът се изразява само в почитането на сетивния свят. През времето, за което 
говори посланието, съществуваше сектата на николаитите. Те считаха, че всичко 
ценно за човека се свежда само до външния, до сетивния живот, до живота на 
плътта. “Ти не трябва да вършиш това”, казва онзи, който отправя първото пос-
лание. “Но ти не трябва да изоставяш първата си любов”, продължава той, за-
щото, имайки любов към външния свят, ти го оживотворяваш и го издигаш в ду-
ховния живот. 
“Който има уши, нека слуша: нему аз ще дам да яде не само от преходното 
дърво, а от дървото на живота” (Откровен. Йоан 2: 7), т.е. той ще бъде в със-
тояние да одухотвори целия сетивен свят, за да го издигне високо горе в олтара 
на Духовния свят. 
Представител на Втората културна епоха е общността или Църквата от Смирна. 
На нея предводителят на човечеството говори, обръщайки се към своя втори 
предтеча, вдъхновителя или учителя на древната Персийска култура. Светоусе-
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щането на древната Персийска култура е следното. Някога съществуваше Богът 
на Светлината, той имаше един голям враг, външната материя, тъмния Ариман. 
Първоначално аз бях свързан с Духа на Светлината, с първия Бог. После слязох в 
света на материята, където се вмъкна изостаналата в своето развитие враждебна 
сила: Ариман. И сега, заедно с Духа на Светлината аз ще обработвам материята 
и ще внеса в нея Духа, а след побеждаването на злия Бог, отново ще се появи 
добрият, Богът на Светлината. 
“Аз съм този, който е първият и последният”, който умира в материалния живот 
и отново оживява в духовното възкресение. Така във второто послание ние четем: 
“Аз съм Първият и Последният, който бе, който е и който ще дойде, който 
отново оживя” (Откровен. Йоан 1: 8). Бихме отишли твърде далеч, ако разглеж-
даме всеки стих по този начин, но трябва да се спрем по-точно поне върху онзи 
стих, който описва съвсем точно как се отнася човек като член на Църквата от 
Смирна, ако тя следва християнския принцип. Там се казва, че на смъртта се дава 
живот, че смъртта бива одухотворена. Човек не попада под властта на смъртта. 
Ако той загине в смъртта, тогава смъртта би била за човека едно събитие, което 
го води до такъв духовен живот, в който не биха се намерили плодовете от се-
гашния Земен живот. Да вземем един човек, който не живее така, че да извлече 
истинските плодове от своя живот. Той не отнася със себе си никакви плодове в 
духовния живот. Обаче в духовното съществуване той може да живее само от те-
зи плодове. Следователно, ако не отнесе там никакви плодове със себе си, той 
ще изпита “втората смърт”. Обработвайки и преработвайки физическия свят, 
той се спасява от “втората смърт”. “Който има уши да слуша, нека слуша що го-
вори Духът на църквите. Който победи, той няма да бъде победен от втората 
смърт” (Откровен. Йоан 2: 11). 
Църквата от Пергам... е представител на онази епоха от развитието на човечест-
вото, когато то все повече и повече завладява материалния свят, сред който чо-
век вижда в писмеността на звездите това, което неговият Дух можеше да получи. 
Ето какво е дадено на човека през Третата културна епоха. Човекът действа чрез 
това, което се намира в неговата вътрешна същност. Чрез това, че има своя вът-
решна същност, той може да изследва външния свят. Само поради това, че беше 
надарен с душа, той можеше да изследва движението на звездите, да изнамери 
геометрията. Това се нарича изследване чрез словото, което в Апокалипсиса на 
Йоан е изразено с “меча, излизащ от устата”. Ето защо авторът на посланието 
обръща внимание върху това, че силата на тази епоха е едно остро слово, един 
двуостър меч. Това е Хермесовото слово на древните жреци, словото, с чиято 
помощ човекът изследва природните сили и звездите, макар и по стария начин; 
това е онази култура, която се постига тук, във физическия свят, предимно чрез 
вътрешните астрално-душевни сили на човека. Ако човечеството още продължа-
ва да я постига в онази стара форма, тогава тя наистина е един двуостър меч. Тук 
мъдростта стои просто на ръба между бялата и черната магия; между това, което 
води до блаженството, и това, което носи поквара. Ето защо той казва, че добре 
знае: там, където живеят представителите на тази епоха се намира и престолът 
на Сатаната. Тук е загатнато за всичко, което може да отклони човечеството от 
великите цели на развитието. И учението на Ваалам (Откровен. Йоан 2: 14) не е 
нищо друго, освен учението на черния магьосник. Защото това е учението, което 
разрушава народите. Разложителите, рушителите на народите са черните 
магьосници, които работят само в услуга на своята личност и разрушават всяка 
общност; те просто поглъщат всичко, което живее в народа. Но добрата страна на 
тази култура се състои в това, че именно там човекът може да започне да пречис-
тва и прояснява своето астрално тяло. Това се нарича “скритата манна” (Отк-
ровен. Йоан 2: 17). Това, което е предназначено за света и е превърнато в божес-
твена храна, това, което е превърнато от егоистичния човек в нещо божествено, 
ето кое се нарича “скритата манна”. Всички символи тук показват, че човекът 
пречиства своята душа, за да стане чист носител на Манас. 
Несъмнено, за тази цел е необходимо човекът да мине през Четвъртата културна 
епоха. Там се явява Спасителят Христос Исус. 
Църквата в Тиатира! Там Той възвестява себе си като “Син Божи, Който има очи 
като пламък, а нозете Му са като разтопен месинг” (Откровен. Йоан 2: 18) . 
Сега той се провъзгласява като “Син Божи”, сега Той е предводител на Четвърта-
та културна епоха, когато човек слиза до физическото поле и пресъздава там своя 
образ във външните културни средства. Сега настъпва епохата, когато Божестве-
ното, самият Бог става човек, става плът, става човешка личност; епохата, в която 
човек слиза до степента на личността и не случайно в творбите на гръцките скул-
птори индивидуализираното Божество се явява като личност, а в лицето на римс-
кия гражданин, личността се утвърждава на световната арена. Тази епоха тряб-
ваше да получи решаващ импулс чрез факта, че Богът се яви в човешки облик. 
Потъналият в материята човек можеше да бъде спасен само чрез факта, че са-
мият Бог се яви като човек. Това, което по-рано беше само загатвано, “Азът” или 
“Аз съм”, сега трябваше да се утвърди сред външната арена на световната исто-
рия. Ето защо Синът Божи като предводител на бъдещето трябваше да заяви: “И 
всички църкви трябва да познаят този, който носи името “Аз съм”, Който из-
питва сърцата и вътрешностите” (Откровен. Йоан 2: 23). Тук тежестта е пос-
тавена върху “Аз съм”, върху четвъртата съставна част на човешкото същество. 
“Както аз приех от моя Отец; и ще му дам зорницата” (Откровен. Йоан 2: 28). 
Какво означава тук “Зорницата”? Ние знаем, че Земята минава през състоянията 

                                                                                  
на Стар Сатурн, Старо Слънце, Стара Луна, Земя, Бъдещ Юпитер, Бъдеща Вене-
ра и Бъдещ Вулкан. Но аз посочих също, че Земното развитие включва една Мар-
сова и една Меркуриева епоха, поради тайнствената връзка, която съществува 
между Земята и Марс в първата половина от Земното развитие, и между Земята и 
Меркурий във втората половина от Земното развитие. Ето защо вместо “Земя” – 
четвъртото планетарно състояние – могат да бъдат посочени Марс и Меркурий... 
И така, Меркурий е звездата, която дава тон и определя втората половина от 
Земното развитие. В случая Меркурий е направляващата сила: тя посочва 
възходящия път, по който трябва да поеме човекът. 
Тук трябва да открием една малка тайна, която фактически може да бъде споде-
лена само тук. За тези, които само биха злоупотребили с Духовната Наука, и то в 
миналите времена, в окултизма съществува това, което бихме могли да наречем 
една маска. Истинските окултисти не се изразяваха направо, а така, че да прикри-
ят истинското състояние на нещата. Средновековният езотеризъм не можеше да 
си помогне по друг начин, освен прибягвайки до едно грубо средство. Той размени 
имената на планетите, като назова Меркурий “Венера”, а Венера “Меркурий”. В 
действителност, ако искаме да говорим в езотеричен смисъл, както прави това 
авторът на Апокалипсиса, ние трябва да наричаме Зорницата “Меркурий”. За него 
Зорницата е Меркурий: “Аз дадох на своя Аз посоката нагоре, посоката към Зор-
ницата, към Меркурий”. 
От някои книги на Средновековието, които изразяват истинското положение на 
нещата, ще установите, че външните планети на нашата планетарна система са 
изброени така: Сатурн, Юпитер, Марс, Земя, а след това идват не както сега, Ве-
нера, Меркурий, а обратно Меркурий, Венера. Ето защо в Апокалипсиса е казано: 
„Както аз приех от моя Отец; и ще му дам Зорницата” (Откровен. Йоан 2: 27-
28). 
А сега би трябвало да се спрем на нашата съвременна епоха и да поставим въп-
роса: Сбъдва ли се този Апокалипсис днес, в нашата епоха? 
Ако той се сбъдва, тогава към нас би трябвало да се обръща Онзи, който е гово-
рил през изтеклите четири епохи, и ние би трябвало да се научим да разбираме 
Неговия глас, би трябвало да се ориентираме в нашите истински духовни задачи. 
Ако трябва да съществува духовно направление, което разбира световната мис-
тика, тогава то, доколкото е в съгласие с Апокалипсиса на Йоан, би следвало да 
изпълни това, което великият Вдъхновител изисква от тази епоха. Какво изисква 
Той и кой е Той? Можем ли да го познаем? Нека опитаме. “До ангела на Сарди-
кийската църква пиши:” – тук следва да разбираме, че се говори за самите нас – 
“Това казва Онзи, който има седемте Божии Духове и седемте звезди” (Откро-
вен. Йоан 3: 1). Какво означават тук седемте Духове и седемте звезди (виж 
Първи апокалиптичен печат в приложение “Окултни печати, реп-
родукции и фотографии”. Бел. пр.)?  
В смисъла на Апокалипсиса, човекът, така както ни се явява тук, е външен израз 
на седем човешки принципа, които ние изброихме. Принципът на физическото тя-
ло, чийто израз е външното физическо тяло, принципът на жизненото тяло, чийто 
израз е етерното тяло, принципът на астралното тяло, което в преобразения 
(одухотворения. Бел. пр.) си вид дава Манас, Духът-Себе, след това Буди, 
Духът-Живот или преобразеното (одухотвореното. Бел. пр.) етерно тяло, 
Атма, Човекът-Дух или преобразеното (одухотвореното. Бел. пр.) физическо 
тяло и сред тях принципът на Аза. Това са седемте духовни начала, които съдър-
жат цялата божествена същност на човека. 
Според един технически израз в окултизма, тези седем принципа се наричат “се-
демте Духове Божии в човека”. А седемте звезди това са звездите, по които ние 
разбираме какво представлява човекът днес и какво трябва да стане той в бъде-
ще. Изброявайки тези звезди, т.е. седемте планетарни въплъщения на нашата 
Земя: Стар Сатурн, Старо Слънце, Стара Луна, Земя, Бъдещ Юпитер, Бъдеща 
Венера и Бъдещ Вулкан, ние назоваваме седемте звезди, които обясняват разви-
тието на човека. Сатурн е дал на човека заложбите на неговото физическо тяло, 
Слънцето – тези на неговото етерно тяло, Луната – астралното тяло и Земята му 
е дала Аза. Следващите три: Юпитер, Венера и Вулкан ще изградят духовните 
съставни части на човека. 
Когато разбираме зова на Духа, който държи в ръката си тези седем звезди и се-
демте Духове Божии, седемчленната природа на човешкото същество, тогава ние 
работим за Антропософията именно според смисъла на Апокалипсиса. Да се за-
нимава човек с Антропософия, не означава нищо друго, освен да знае, че тук се 
говори за Петата човешка културна епоха на развитие в следатлантското време; 
това означава човек да знае: в нашето време, когато човечеството е потънало 
най-дълбоко в материята, ние трябва отново да се издигнем в сферата на духов-
ния живот, следвайки великата Индивидуалност, която ни посочва седемте Духо-
ве Божии и седемте звезди, за да се ориентираме в нашия път. 
И когато напредваме по този път, ние ще внесем в Шестата културна епоха ис-
тинския духовен живот на Мъдростта и Любовта. Тогава това, което ние постига-
ме като антропософска мъдрост, се превръща в импулс на Любовта в Шестата 
следатлантска културна епоха, изобразена чрез общността или Църквата, самото 
име на която я показва като представител на тази Шеста епоха: Църквата на 
братската любов, Филаделфия. Всички тези имена не са случайно избрани. Чове-
кът ще развие своя Аз до необходимата висота, така че Азът ще се превърне в 
самостоятелна сила и през Шестата епоха, представена като Църквата от Фила-
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делфия, ще прояви – в свобода – любовта си към всяко друго същество. Всичко 
това трябва да бъде подготвено като духовен живот на Шестата епоха. Тогава ние 
ще сме намерили у себе си индивидуалния Аз до най-висока степен, така че ни-
каква външна сила не ще може да действа в нас, ако ние не искаме това; ние ще 
можем да “заключваме” и никой не ще може да “отключва” без нашата воля, а ко-
гато отключваме, никаква противоположна сила не ще може да заключва без на-
шата воля. Това са “ключовете Давидови”: “До Ангела на Филаделфийската 
църква пиши: Това казва Светият и Истинният, който има ключовете Давидо-
ви; който отваря и никой не затваря; и затваря, и никой не отваря... Ето пос-
тавих пред тебе врата отворена и никой не може да я затвори” (Откровен. 
Йоан 3: 7-8). –Азът, който най-после е намерил самия себе си (виж Шести 
апокалиптичен печат в приложение “Окултни печати, репродук-
ции и фотографии”. Бел. пр.). 

{«Едва след сгъстяването на водата и настъпването на Потопа, човекът 
се обръща към себе си с името Аз... Преди това той беше приютен в Групова-
та Душа; сега човекът се научава да чувства Бога в себе си... Какво постигна 
човекът от Атлантида насетне? Две неща: Азовото съзнание и способността 
да вижда вън във физическия свят. Пред него се затвори нещо, което по-рано 
беше широко отворено, а именно Духовният свят... Себесъзнанието дойде за 
сметка на помрачения поглед в Духовния свят... През Четвъртата следатлан-
тска културна епоха... една нова сила проникна в аурата на Земята и я преоб-
рази... след като в нея потече кръвта от раните на Спасителя... Настъпи един 
момент, който е от огромно значение... Кой е този момент? Това е моментът, 
когато на Голгота потече кръвта от раните на Спасителя. Този момент е из-
вънредно важен, най-важният от цялото развитие на нашата Земя. Моментът, 
когато кръвта потече по раните на Спасителя, е същият, в който и аурата на 
Земята се преобрази. В Земята проникна една съвършено нова сила, най-
важният импулс за планетарната еволюция, в сравнение с който всичко, ста-
нало дотогава, беше само подготовка... От пролятата кръв се излъчват сили-
те, които променят Земята; от пролятата кръв тези сили проникват направо в 
човеците... Тази Сила, която се вля в Земната аура, ще работи заедно със 
Земята през цялото бъдеще. Така в душата на Земята, в Духа на цялата Земя 
беше внесено нещо ново. Сега Христовият Принцип се съедини със Земята и 
Земята стана тяло на този Христов Принцип... За човек като автора на Апока-
липсиса, всичко, което той знаеше, което можа да обгърне с ясновидския си 
поглед, беше едно средство за разбиране на най-великото събитие от Земно-
то развитие. За всичко, което можа да научи по пътя на ясновиждането, той 
си казваше: „Аз трябва да си послужа с всичко това само, за да разбера обра-
за и действията на Христос”. Да се използва цялата Наука за Духа именно за 
пълното разбиране и проникване в Събитието на Голгота: ето стремежът на 
онзи, който написа Апокалипсиса» (GA104, 23.VІ.1908). 

“Задачата на Християнството е да внесе в човешкото развитие импулса 
за истинското братство, това, което по-рано Посветеният винаги е притежавал 
като един строго индивидуален импулс” (GA103, 30.V.1908-ІІ)}. 

А Седмата епоха ще призове онези, които участват в този духовен живот, около 
великия Предводител. Те ще принадлежат вече до такава степен към този 
духовен живот, че ще се различават от онези, които са отпаднали като хладни, 
“нито студени, нито топли” (Откровен. Йоан 3: 15-16). Общността, която е 
намерила пътя към Духовния свят, ще разбере Този, който изявявайки себе си, 
казва: “Аз съм Този, който съдържа в себе си истинския завършек, към който 
всичко се стреми”. 
Защото този завършек Апокалипсисът нарича с думата Амен. Ето защо се казва: 
“До Ангела на Лаодикейската църква пиши: Това казва Амен, Този, който 
съдържа в себе си същността на завършека” (Откров. на Йоан 3: 14). 
Ние виждаме как в Апокалипсиса на Йоан е дадено съдържанието на едно 
Посвещение. Още първата степен на това Посвещение, в което виждаме 
вътрешния ход на седемте следатлантски епохи – наред с Духа, работещ вече 
в очертанията на физическия свят – ни показва, че имаме работа с едно 
Посвещение на „волята”» (GA104, 20.VІ.1908). 

 «Да, ето с каква последователност се проявява всичко, което е подготвено в 
нашите епохи и то се проявява чрез символа, отговарящ на интелигентността. Прос-
ледявайки отварянето на първите четири печата в шеста глава от Апокалипсиса на 
Йоан, ние ще видим, че това, което се разкрива тук, изразява в могъща символика и 
стъпка по стъпка всичко онова, което някога ще бъде открито. 
«И видях, когато Агнето отвори един от седемте печата, и чух едно от седемте 
живи същества да казва като с глас от гръм: “Ела (и виж)!”. И видях, и ето бял кон;” 
– това показва, че одухотвореният ум, одухотворената интелигентност вече се проя-
вява на световната арена – “и яздещият на него имаше лък; и даде му се корона и 
той тръгна да побеждава и победи (виж Трети апокалиптичен печат в 
приложение “Окултни печати, репродукции и фотографии”. Бел. пр.). 
И когато се отвори вторият печат, чух второто живо същество да казва: “Ела и 
виж!”. И ето излезе друг кон, който беше червен; и на яздещия на него беше дадено 
да отнеме мира от Земята и човеците да се избият един друг;” – т.е. да загине 
това, което е негодно да върви заедно с напредващото човечество – “и даден му беше 
голям меч. И когато беше отворен третият печат, чух третото живо същество 
да казва: “Ела и виж!”. И ето видях черен кон, и яздещият на него имаше в ръката 

                                                                                  
си везни и чух един глас между четирите живи същества да казва: “Една мярка 
пшеница за един динар и три мерки ечемик за динар”» (Откровен.  Йоан 6: 1-14). –
Тук се говори за мярка и за динар, за да се покаже това, което човечеството е научило 
през Третата културна епоха: плодовете са пренесени в следващите епохи и разпеча-
тани. А в Четвъртата културна епоха идва Христос Исус, за да победи смъртта и 
Апокалипсисът изобразява именно това събитие, тъкмо това постижение: “И когато 
отвори четвъртия печат, чух гласа на четвъртото живо същество да казва:”Ела 
и виж!”. И ето видях сив кон и името на яздещия на него беше Смърт и Адът идеше 
след него; и даде им се власт над четвърт част от Земята да умъртвят с меч, с 
глад, с мор и със земните зверове” (Откровен.  Йоан 6: 7-8). –“Ето сив кон”: всичко 
това пропада в расата на злите, но онова, което е чуло могъщия призив, което е 
победило смъртта, преминава в духовния живот. Тези, които са разбирали наричащия 
се “Аз съм” и неговия призив, са онези, които са победили смъртта. Те са одухотвори-
ли интелигентността. 
И сега това, в което те са се превърнали, не може вече да бъде символизирано чрез 
коня. Трябва да се яви един нов символ за онези, които са разбрали призива на този, 
който има седемте Духове Божии и седемте звезди. Те се явяват сега под символа на 
тези, които са облечени в бели дрехи, които са получили дрехата на безсмъртието, на 
вечния духовен живот. 
По-нататък ни се разказва как се проявява всичко онова, което се издига към доброто, 
и това, което потъва в злото. Нещата са показани съвсем ясно. “И когато отвори 
петия печат (виж Пети апокалиптичен печат в приложение “Окултни 
печати, репродукции и фотографии”. Бел. пр.), видях под олтара душите 
на закланите заради Словото Божие и заради свидетелството, което те имаха...” 
(Откровен.  Йоан 6: 9-11) – да бъдат убити външно и да оживеят отново в духовното. 
Как е изразено това? 
Нека си представим в какво ще се превърне външният свят според истинската Антро-
пософия. Как описахме ние седемте звезди? Ние се върнахме назад чак до Сатурн и 
показахме как там възниква човешкото физическо тяло, съставено единствено от 
топлина. Видяхме как възникна и Старото Слънце. Ние описахме този свят по един 
духовен начин. Защото за нас Слънцето е не само физическо Слънце, то е носителят 
на живота, който ще се яви пред бъдещото човечество в своята най-висша форма 
именно като духовен живот. За нас Луната е онзи елемент, който възпира устремния 
ход на живота и забавя развитието на човека дотолкова, доколкото е необходимо. 
Така в Слънцето и Луната ние виждаме духовни сили, а това, което ние изграждаме у 
себе си като антропософска мъдрост в бъдещата епоха, то ще се яви в един точен 
символ. Пред нашия духовен поглед Слънцето и Луната се явяват под формата на 
онова, което ни изгражда като хора. Символично, външното физическо Слънчево 
кълбо, външната Луна изчезват и стават като едно човешко същество, обаче в еле-
ментарна форма! “И видях, че бе разтворен шестият печат и ето настана голямо 
земетресение: Слънцето стана черно като козиняво вретище, а Луната стана 
като кръв…” (Откровен.  Йоан 6: 12-17). Всичко това е символичното осъществяване 
на онова, което ние търсим в духовния живот. 
И така, ние виждаме как за бъдещата епоха се предсказва в неповторими образи 
това, което се подготвя в настоящата епоха. Днес ние носим невидимо в себе си 
онова преобразяване, което предприемаме със Слънцето и Луната, когато 
физическият свят се превръща в духовните елементи. И когато погледът на 
ясновидеца се насочва в бъдещето, тогава физическият свят фактически изчезва и 
пред нас застава символът на одухотвореното човечество... 
Ние... се убеждаваме колко взаимно свързани са величествените образи от 
настоящата и бъдещата общочовешка еволюция, до които ясновидецът се добира, и 
как те се простират в още по-далечното бъдеще, за да пробудят у нас все по-мощни 
импулси, с чиято помощ сами да работим за одухотворяването на човешкия живот» 
(GA104, 21.VІ.1908). 
 „Би било много полезно за съвременните жители на Средна Европа от време на 
време да поглеждат на Изток, към Русия, защото онова, което ще се развива в източ-
ната част на Европа, днес изцяло се маскира, напълно се потиска, смазва се. Това, 
което в настоящо време се констатира в Източна Европа – това естествено е проти-
воположност на онова, което там трябва да се развива. Защото онова, което напри-
мер е устроено в т.нар. Великорусия, е борба против всички духовни основи на 
човечеството, докато определени духовни основи на човечеството трябва да се 
развиват именно на Изток... 
И така, ако искате да видите подготвяното на Изток, е необходимо да обърнете 
внимание на това, което особено скриват от спящия човешки род, крият много повече 
отколкото криеха преди известно време... Този европейски Изток постепенно, разбира 
се не в най-близкото бъдеще, ще породи хора, които ще изработят възглед за многок-
ратните Земни животи, но по друг начин, отколкото описания по отношение на Запада. 
На Запад става един вид борба с многократните Земни животи; на Изток ще бъде 
приета истината за многократните Земни животи. 
На Изток ще се развие копнеж по такова възпитание на човешката душа, че тя да 
забелязва… как в нея живее нещо, идващо от един Земен живот към друг. Във възпи-
танието ще се указва на определени неща, които именно хората от Изтока изключи-
телно силно ще изживяват. На децата вече ще се посочва онова, което се корени в 
човека, което може да бъде почувствано и което не се изчерпва в телесния живот. 
Старият, възпитателят ще казва на младия: Почувствай себе си, какво чувстваш ти в 
своята душа? –И когато този въпрос бъде формулиран в различна форма, младият 
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ще дойде до това, да каже: Чувствам, като че ли там има нещо, което по-рано е било 
на Земята, минало е през смъртта и в бъдеще отново ще дойде тук; но това е съвсем 
смътно чувство. –С помощта на по-нататъшни беседи младият ще разбере: Това, 
което аз чувствам тук, което живее винаги, то разрушава моето мислене, то не ми 
дава да мисля, то иска да убие мислите в мен. 
След това ще се появи много важно, естествено чувство, усещане, чувство за това, че 
в човека има нещо, идващо от живот към живот: Аз чувствам нещо в мене, което е 
вечно мое, но аз го чувствам почти като убиец на моите мисли. –Възвестяване на това 
можем да намерим вече у Достоевски – чувството за някакъв вътрешен убиец на 
мислите. Постепенно ще започнат да чувстват Разсъдъчната душа, или Душата на 
характера, като нещо, намиращо се далеч назад и убиващо мислите... –Тези души ще 
считат себе си за вътрешен гроб на своето собствено същество, но такъв гроб, 
благодарение на който се създава място за откровенията на Духовния свят; и тогава 
ще се появи следното чувство... Душите ще си кажат: Действително, когато усещам 
толкова силен моя вечен Аз, идващ от живот към живот, сякаш той убива напрежение-
то на мисленето, моите мисли се премахват, а Божествените мисли струят и се 
разпространяват над гроба на моите собствени мисли. –Ще дойде Духът-Себе, 
Манасът. Съзнателната душа ще стъпи в гроба и по такъв начин ще се покаже Духът-
Себе. 
Аз не се опитвам да схематизирам: тук (в Средна Европа. Бел. пр.) е Съзнател-
ната душа, там (в Източна Европа, в Русия. Бел. пр.) идва Духът-Себе; а аз 
искам да ви въведа в човешката душа, каквато тя ще бъде, когато Азът постепенно 
усети прехода от Съзнателната душа към Духа-Себе... Човекът става празен, осво-
бождава се от това, което е влязло в него в Гръко-Латинската епоха, от мислите, но 
не напразно, не безпричинно: в душата постепенно ще проникне новото духовно 
откровение – отначало във фина, тънка форма – и в човешката душа то ще се разши-
ри, ще се разпространи като Дух-Себе. Подобни неща не стават без голяма вътрешна 
душевна драма, без душевна трагедия. Безброй хора именно в Източна Европа ще 
изживеят дълбока вътрешна душевна трагедия, дълбоко вътрешно душевно страда-
ние вследствие на това, че ще почувстват: Моят вътрешен човек убива моите мисли. 
–И определена умора, определено временно умопомрачение ще налети на хората, 
ще ги обхване, тъй като усещаното от тях като идеал, който хората трябва да търсят, 
на първо време няма да им донесе някакво освобождение, а по-скоро известно 
затъмнение, временно умопомрачение, отмиране, вътрешна умора. 
За да се видят тези отношения обективно, да се видят така, че да бъдат и разбрани, 
за да може да се ориентират в тях, за това съществува средноевропейското човечес-
тво. То ще изпълни своята задача тогава, когато се вгледа в тези отношения. За тази 
цел то трябва да си спомни онова, за което аз говорих в моята книга “За загадките на 
човешкото същество” GA20, да си спомни за онова духовно течение, което е развито 
от Фридрих Шлегел, Шелинг, Хегел, Фихте, Гьоте” (GA181, 3.VІІ.1918). 
 „На прасемитската култура ние дължим всичко онова, което беше досега. Но сега 
навлиза нов импулс заедно със славянските народи... Той работи като скрита спири-
туалност в руските селяни. Тук се образува втората, отиваща в бъдещето навивка на 
спиралата” (GA93а, 4.ХІ.1905). 
 „Какво е характерно за Духа-Себе, за Манаса? Той се приближава към човека и се 
потопява в него. Към Аза човек се стреми; той също се стреми и към трите члена на 
душата; а Духът-Себе сам навлиза, сам се потопява в човека. И в съответното време 
действителният Дух-Себе ще заеме своето място в хората на Изтока (в Европа. 
Бел. пр.)... но за това е необходима подготовка... подготовка за възприемане” 
(GA157, 31.Х.1914). 

Действие на Ангела в астралното тяло на човека. “Би било траге-
дия, ако хората не осъзнаят действието на Ангелите в техните астрални тела, ако 
проспят повторението на Мистерията на Голгота на етерен план, новото явяване на 
Христос в етерния свят... Тогава онова, което трябва да бъде постигнато с помощта 
на образите в астралното тяло на човека, ще започне да се постига от Ангелите по 
друг път. И онова, което хората не биха могли да достигнат в своето астрално тяло в 
будно състояние, това Ангелите ще се постараят да бъде достигнато чрез спящите 
човешки тела... и етерните тела по време на сън... 
Това представлява голяма опасност за епохата на съзнанието. Ако хората не пожела-
ят да се обърнат към духовния живот, то до началото на третото хилядолетие може 
да възникне едно събитие. Не дълго време ни отделя от третото хилядолетие, то ще 
започне след 2000-та година и може да се случи, че Ангелите ще бъдат длъжни да 
изключат, да изземат цялата своя работа от астралните тела на хората, за да я 
натоварят, да я потопят в етерните тела. Но хората няма да участват при това!... 
Защото ако те тогава биха били в будно състояние, биха възпрепятствали това... 
Тогава непременно в човешкото развитие биха настъпили три неща... 
Вместо съзнанието за свобода би се появил инстинкт... вместо светлото, будно 
съзнание по вреден, разрушителен начин от сексуалния живот би се появил инстинкт, 
който не просто би означавал определено заблуждение, но би преминал в съзнател-
ния живот, би породил определени образувания в социалния живот. Хората, преди 
всичко с това, което би дошло тогава в тяхната кръв вследствие на сексуалния живот, 
биха се пробуждали не към развитие на братството на Земята, а постоянно биха му се 
противили, но инстинктивно. В основата тук биха били намеренията на определени 
ангелски Същества да достигнат някои изменения, свързани с Мистерията на ражда-
нето, за което аз не мога да говоря подробно, понеже това принадлежи към най-
висшите тайни на Науката за Посвещение. 

                                                                                  
И така, ще дойде решаващ момент, когато ще бъде необходимо да се реши: Да вървя 
ли надясно – тогава ще трябва отначало да мисля, или наляво – тогава може да спя, 
но тогава ще се появят инстинктите, които ще бъдат ужасни. –А какво ще кажат 
учените, когато се появят тези инстинкти? Те ще кажат: Това е природна необходи-
мост... –Дали човек ще стане Ангел или Дявол – материалистичната наука ще обясни 
всичко като закономерни следствия. 
Второто последствие ще бъде това, че... ще се появи инстинктивно знание за опреде-
лени лечебни средства, но това ще бъде лошо знание... Здравето ще нарекат бо-
лест... с определени субстанции и действия ще предизвикат болести. 
Трето, напълно ще познаят определени сили... силите на известни колебания, които 
като бъдат приведени в хармония, ще развият огромни машинни сили... техниката ще 
навлезе под диво, необуздано влияние, но от егоизъм това ще го считат за благодея-
ние... 
Ще изпитват големи удоволствия в следването на определени изопачавания, извра-
тявания на сексуалния инстинкт, ще възхваляват тези извратявания като особено 
високо постижение, като свръхчовечност, непредубеденост, като преодоляване на 
предразсъдъците. Ужасното ще стане прекрасно. Но няма да забележат това, защото 
ще говорят за природна необходимост” (GA182, 9.Х.1918). 

Идването на духовни Същества от Вселената. “От края на 80-те го-
дини на ХІХ в. в Земното битие искат да влязат свръхземни Същества... Ние вече 
имаме в Земното битие свръхземни Същества. И на това обстоятелство, че свръх-
земните Същества донесоха известието долу, донесоха го в Земното битие, ние сме 
задължени за възможността изобщо да имаме връзка с Науката за Духа. 
Но като цяло как се държи, как изобщо се отнася към тях човешкият род? Може да се 
каже, че човешкият род се отнася по космически просташки начин към тези – макар и 
бавно, слизащи от Космоса на Земята – Същества. Те не го тревожат, не го безпоко-
ят, той, този човешки род ги игнорира. И тъкмо това и ще доведе Земята до все по-
трагично състояние; защото сред нас в хода на това столетие ще странстват все 
повече и повече духовни Същества, чиято сфера ние трябва да разберем. А ние ще я 
разберем само тогава, когато започнем да търсим разбирането на онова, което идва 
от тях: съдържанието на Науката на Духа. Те искат нея да ни дадат и те искат да се 
осъществяват действия в смисъла на Науката за Духа, Науката за Духа да се прера-
ботва в социалния начин на действие в Земното битие. 
Действително, от последната третина на ХІХ в. ние имаме работа с проникването на 
духовни Същества от Вселената, преди всичко на онези Същества, които живеят в 
сферата между Луната и Меркурий (става дума за Архангелите, наричани 
още Духове на Огъня или Духове на Народите, живеещи и действащи 
в пространството, ограничено, в т.ч. и според духовната Птолемеева 
космична система, от въртенето по епицикъл на планетата Венера на 
материалистичната Коперниканска космична система около центъра 
на Земята (виж GA110, 15.ІV.1909). Навсякъде в окултизма, където се 
говори за Меркурий, трябва да се разбира Венера на материалистич-
ната наука, за Венера – Меркурий на материалистичната наука. Тази 
промяна е въведена в началото на нашето летоброене и е била поро-
дена от необходимостта да бъдат скрити духовните тайни от хора, 
поставящи си егоистични цели, вредящи на човечеството. Бел. пр.), но 
които, бих казал, вече проникват в Земното битие и се стараят да намерят в него 
опорна точка благодарение на това, че хората се изпълват с мисли за духовните 
Същества на Вселената. Това може още да се изрази така, както аз вече правих: Ние 
трябва, ние сме длъжни, изразявайки се абстрактно, да оживим нашия сенчест 
интелект с образите на Науката на Духа. А ако се изразяваме конкретно, то трябва да 
се каже, че духовните Същества искат да слязат в Земното битие и те трябва да 
бъдат възприети. Ще последват потресение след потресение и в края на краищата 
Земното битие ще навлезе в хаос, ако човешкото битие застане само в опозиция към 
слизането на тези Същества, а те, въпреки всичко, ще слязат. Тези Същества не 
искат нищо друго, освен само да бъдат предни постове на това, което ще стане със 
Земното битие, когато Луната отново се съедини със Земята. 
Виждате ли, днес на хората им се струва сравнително безобидно, когато те могат да 
измислят само онези мисли – автоматични, безжизнени мисли – които възникват при 
разбиране на минералния свят, минералното в растението, минералното в животното, 
минералното в човека. С такива мисли материалистите се чувстват добре и само тях 
и мислят. Но помислете, че хората продължат така да мислят и по-нататък, и освен 
това нищо друго няма да създават, чак до момента, когато в осмото хилядолетие 
лунното битие отново се съедини със Земното битие. Какво ще стане тогава? 
Да, Съществата, за които говоря, те малко по малко слизат на Земята, Съществата на 
Вулкан, свръххората на Вулкан, венерините свръххора, меркуриевите свръххора, 
слънчевите свръххора и т.н., те се съединяват със Земното битие. Но ако хората 
продължат да застават в опозиция спрямо тях, то Земното битие в хода на най-
близките хилядолетия ще хлътне в хаос. Хората и в бъдеще ще продължат автома-
тично да развиват своя интелект, което може да се прави и във варварско състояние; 
но пълнотата на личността в такъв интелект няма да влезе; и тогава хората няма да 
намерят отношенията към Съществата, които искат да се приближат към тях в Земно-
то битие. И ще бъде така, че мислите на хората, които са безсъщностни, безсъдържа-
телни, понеже се мисли само материалното в минералното, в растителното, в живот-
ното и даже в човека, тези мисли на хората, нямащи никаква действителност, с един 
удар ще получат тази действителност, когато Луната се съедини със Земята. 
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Тогава от Земята ще порасте отвратително потомство от същества, които по своя 
характер се намират между минералното и растителното царство и имат вид на 
автоматоподобни същества със свръхмобилен, свръхподвижен разсъдък, с интензи-
вен разсъдък. С това движение, което ще обхване Земята, тя ще бъде омотана, 
оплетена подобно на мрежа, на паяжина с отвратителни паяци, паяци с колосална 
мъдрост, но които в своята организация не ще се издигат даже до растителното 
битие, ужасни паяци, които ще се заплитат един в друг, които в своите външни движе-
ния ще имитират всичко, което хората са измислили със сенчестия интелект, който не 
позволява да подбужда себе си с онова, което трябва да дойде чрез новите имагина-
ции и изобщо чрез Науката за Духа. Всичко, което хората мислят в такива мисли, 
които са иреални, ще придобие съществувание. Както сега Земята е покрита със слой 
въздух, така някога тя ще се покрие, сякаш от рояци скакалци, с отвратителни мине-
рално-растителни паяци, които много разумно, но ужасно злонравно ще започнат 
взаимно да се преплитат. И човекът в такава степен, в каквато той не оживи своите 
сенчести, интелектуални понятия – като от последната третина на ХІХ в. не съедини 
своето същество със Съществата, които искат да се издигнат – тогава ще трябва със 
своето същество да се съедини с тези отвратителни минерално-растителни паяко-
животни. Самият той ще живее заедно с тези паяко-животни и своето по-нататъшно 
развитие във всемирното битие той ще трябва да търси в онова развитие, което ще 
приемат тогава тези паякообразни животни. 
Виждате ли, казаното от мен е нещо, което се намира в реалността на Земното 
човешко развитие и което днес се осъзнава от по-големия брой на онези хора, които 
спират човечеството от приемането на духовнонаучното познание. Защото има хора, 
които изобщо са съзнателни свръзки на паяковото развитие в Земното човечество. Но 
човек днес не трябва да позволява да бъде уплашен от описания от подобен род” 
(GA204, 13.V.1921). 

Отдалеченото бъдеще. “Ние ще разберем нашето време, ако го разгледаме 
поместено между два полюса. Единият полюс се намира в миналото, в VІІ, VІІІ столе-
тие преди Мистерията на Голгота. Това беше времето, когато човешката природа 
сама доставяше на човешката душа знание за свръхсетивните изживявания. Другият 
полюс ще стане средата на ІІІ хилядолетие, когато човешката душа от себе си по 
начина, който е описан в “Как се постигат познания за висшите светове?” GA10, ще 
може духовно да придобива свръхсетивно знание, така че тялото, в което тогава ще 
се излъчи здраве, няма да реагира болезнено на това” (GA181, 21.V.1918). 

“В бъдеще ще се говори към съзнанието на човека. Това е по-важно от всяка сим-
патия и антипатия към старото или новото, понеже всичко, което е необходимо да се 
извърши, трябва да се извърши от разбиране” (GA186, 20.ХІІ.1918). 

“Когато на Земята се осъществи понятието за братство, ще бъдат преодолени ра-
сите, а също и Кармата” (GA109, 12.VІ.1909). 

“От Англия и Америка произхождат всички изобретения, оплитащи Земята с пая-
жината на егоизма... на егоистично-злото. Но неголяма колония на изток подобно на 
семе създава нов живот за бъдещето” (GA93а, 31.Х.1905). 

“В последната третина на Шестата коренна раса (виж схемата “Степени на 
развитие на човека” в б.п.ч. 663. Бел. пр.) повече няма да съществува 
физическото тяло. Човекът отново ще стане етерен... Но преди това той трябва да 
премине на хранене, приготвено в лаборатории” (GA93а, 4.ХІ.1905). 

«Оставайки единствено само с интелектуалните мъртви мисли, човекът разруша-
ва Земята. Разрушението ще започне с най-финия елемент, с топлината. И в Петата 
следатлантска културна епоха чрез по-нататъшното, все по-разширяващо се изработ-
ване на просто интелектуални мисли човек има възможността да погуби топлинната 
атмосфера на Земята. 
В Шестата следатлантска културна епоха, ако човечеството не се обърне от интелек-
туализма към имагинациите, може за започне гибел на въздушната атмосфера, 
просто с интелектуални мисли хората ще отровят въздуха и отровеният въздух, 
въздействайки на свой ред върху Земята, ще отрови преди всичко растителността. 
В Седмата следатлантска културна епоха човекът ще разполага с възможността да 
погуби водата и тя в резултат на интелектуалното мислене ще премине чрез изпаря-
ване във всеобщия воден елемент на Земята... Това ще повлече след себе си разру-
шение на минералните елементи на Земята; и така човек може да раздроби цялата 
Земя» (GA222, 23.ІІІ.1923). 
 “Винаги и навсякъде, където усещаме топлина, ние трябва решително да отхвър-
ляме материалистичното обяснение на днешните хора; усетим ли някъде топлина – 
дори и днес тя остава невидима в нашия физически свят – ние трябва да потърсим с 
поглед не друго, а духовната жертва... Ето един пример за обяснение на нещата с 
оглед на истината: зад всеки топлинен процес е скрита една жертва” (GA132, 
31.Х.1911). 
 “Различните топлинни състояния са само външен, сетивно-физически израз на 
жертвата. И навсякъде във физическия свят, където усещаме една или друга топлина, 
ние следва да сме наясно: зад топлината е скрита жертвата. Самата топлина е една 
пълна илюзия; зад топлината се намират невидимите за човешкия поглед жертвопри-
ношения на свръхсетивните Същества. И ако искаме да дадем правилна характерис-
тика на топлината, следва да заявим: Мировата топлина е откровение на саможертва-
та, извършена от свръхсетивните Същества... Никой не може да формулира “топли-
ната”, ако не може да си изгради представа не само за жертвената готовност на 
свръхсетивните Същества, но и за самата субстанция на саможертвата. Не да задър-
жиш най-доброто от себе си за свои лични цели, а да го пожертваш заради благото и 

                                                                                  
спасението на целия свят, да го пожертваш с готовност и радост пред олтара на 
света! Ето с каква душевна нагласа трябва да изграждаме своите живи представи, ако 
действително искаме да проникнем в процесите, които се разиграват зад топлината” 
(GA132, 7.ХІ.1911). 
 “Съществата, които изпитват потребност да жертват своята воля, се устремяват 
към по-висшите Същества. Същото може да бъде усетено и при хората: какъв дълбок 
трепет изпълва едно човешко същество, което решава да пожертва себе си, с какво 
смирение, с какво щастие застава то пред онзи, за когото е предназначена жертвата 
(т.е. волята, нейното вътрешно, душевно съдържание. Бел. пр.)!... Ако 
жертвата би била приета, жертвената субстанция щеше да премине в по-висшите 
Същества. Или, да си послужим с един по-мащабен пример: Ако Земни Същества, 
или други планетарни Същества принасят жертва на Слънцето, жертвените субстан-
ции ще преминат в Слънцето и ще се намират там, в Слънцето. Но ако жертвата им 
бъде отхвърлена, тогава жертвената субстанция остава и се натрупва вътре в самите 
тях... Съгласете се, че не бихме могли да се изразим по друг начин, освен по този: 
Съществата, които жертват себе си пред по-висшите Същества, пренасят жертвената 
субстанция “горе” и тя става съставна част на по-висшите Същества, но ако жертвата 
бъде отхвърлена, жертвената субстанция остава вътре в самите тях. И не усещате 
ли, че сега тук просветват зародишните кълнове на нещо, което обикновено наричаме 
“егоизъм”, на нещо, от което по-късно израстват пипалата на себелюбието, егоцент-
ризма и т.н. Да, в хода на еволюцията целият този “наследствен дар” се промъква в 
самата природа на свръхсетивните Същества. И ние виждаме, как в неясните очерта-
ния на копнежа просветва – макар и в едва доловими форми – не друго, а егоизмът, и 
как този егоизъм все повече и повече навлиза в мировото развитие. Обаче ние 
виждаме и още нещо; ние виждаме как Съществата, които са отдадени на копнежа, 
следователно, на самите себе си, на своя егоизъм, биват обречени на пълна едност-
ранчивост, на един затворен живот в самите себе си. 
Нека да си представим едно същество, което е решило да се пожертва: то вече живее 
в другото Същество, на което принася жертвата. Едно същество, което не мисли да 
принася жертва, може да живее само в себе си. По такъв начин то се изключва от 
всичко онова, което би могло да изживее, намирайки се в по-висшето Същество” 
(GA132, 21.ХІ.1911). 
 “Днес психологията е изключително слабо развита. Тя страда най-вече от после-
диците на онази църковна догма, оповестена през 869-та година сл. Хр., която помра-
чи много по-древния, инстинктивен светоглед, а именно дълбокото убеждение, че 
човекът е съставен от тяло, душа и Дух. Почти навсякъде, където днес се говори за 
психология, вие ще срещнете твърдението за двойствеността на човешкото същест-
во. Навсякъде вие ще чуете, че човекът е изграден от тяло и душа, или от тяло и Дух, 
като в случая несъмнено се поставя знак за равенство между “душа” и “Дух”. Почти 
всички психологии са построени върху това погрешно схващане за “двойствената” 
човешка природа. И ако се подведем и го приемем за вярно, ние просто няма да 
стигнем до истинска представа за човека. 
Ето защо почти всичко, което описват днешните психолози, е или дилетантство, или, 
както често съм изтъквал, само празна игра на думи. Общо взето всичко това се 
дължи на една голяма заблуда, която нарасна през втората половина на ХІХ в., 
понеже беше превратно изтълкувано едно от най-забележителните постижения на 
съвременната физика. Юлиус Роберт Майер (1814-1878) е откривател на т.нар. “закон 
за съхранение на енергията”. Според този закон, сборът от всички налични енергии и 
сили в Космоса е постоянна величина, само че те непрекъснато се трансформират, 
така че например една сила се проявява веднъж като топлина, друг път като меха-
нична сила и т.н. Обаче да се влага такъв смисъл в закона на Юлиус Роберт Майер 
означава само, че е разбран крайно погрешно! Защото основното тук е метаморфоза-
та на силите, а не формулирането на някакъв абстрактен принцип за съхранение на 
енергията. 
Но какво представлява този закон за съхранение на енергията от културно-
историческа гледна точка? Всъщност той е една голяма пречка за правилното разби-
ране на човешката природа. Ние никога не бихме стигнали до такова разбиране, ако 
смятаме, че в хода на еволюцията е невъзможно да се породят съвсем нов вид сили. 
Защото истинската природа на човека подсказва, че чрез него непрекъснато се 
пораждат нови сили. Впрочем в условията на физическия свят човекът е единствено-
то същество, в което се образуват нови сили, а също и нови вещества, нови субстан-
ции. В известен смисъл законът за съхранение на енергията не представлява пречка 
за разбирането на минералното, растителното и животинското царство, но стигне ли 
се до едно истинско познание на човешкото същество, нещата изцяло се променят... 
Без да е запознат с природата, поне до известна степен, и без да е ориентиран в 
духовния живот днешният човек не може да бъде правилно поставен в социалния 
живот. Нека най-напред да се обърнем към външната природа. 
Външната природа застава пред нас по такъв начин, че от една страна, ние й проти-
вопоставяме нашия представен и мисловен живот, които имат образен характер и 
които са един вид отражение на живота преди раждането; от друга страна, насочваме 
към природата нашата волева същност, чиито зародишни сили са отправени към 
нашия живот след смъртта. По този начин ние сме в непрекъсната връзка с природа-
та. Първоначално тъкмо това двойствено отнасяне на човека към природния свят е 
дало повод да се мисли, че и самият той е “двойствено същество”,  което е пълна 
заблуда. 
И така, когато заставаме пред природата по такъв начин, че обръщаме към нея 
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нашите мисли, нашите представи, тогава долавяме от природата само една непре-
късната смърт, едно непрекъснато умиране. Това е изключително важен закон. 
Изобщо не трябва да се съмняваме: когато вникваме в красивите природни закони, 
открити с помощта на разума и представите, тези природни закони задължително се 
отнасят към това, което непрекъснато умира в природата. 
Но отправим ли към природния свят нашата жива и целеустремена воля, с нейните 
зародишни импулси, насочени към живота след смъртта, тогава природата ни се 
открива в съвсем друга светлина. Обаче сега, след като неволно сте възприели някои 
погрешни представи от съвременната наука, пред вас ще възникнат значителни 
трудности. Защото всичко, което ни свързва с външния свят чрез сетивата – тук имам 
предвид всичките 12 сетива – има не познавателен, а волеви характер. Ясно е, че за 
днешните хора подобно схващане звучи съвсем абсурдно... 
Ако човек разглежда природата със своя разум, той стига само до това, което е 
мъртво в нея и точно от мъртвата материя той извежда т.нар. природни закони. Обаче 
онази част от природата, която се издига над мъртвата материя и е устремена към 
бъдещия свят, човек долавя благодарение на своята смътна и неопределена воля, 
проникваща чак до сетивата. Замислете се колко подвижен и жив става вашият усет 
за природата, ако правилно вникнете в това, което току-що казах. И тогава вие ще се 
съгласите: Когато изляза сред природата, тя ме посреща с изобилие от светлина и 
цветове; и доколкото възприемам светлината и нейните цветове, аз се свързвам с 
тази част от природата, която е устремена към бъдещето, а когато после се прибера у 
дома си, и – размишлявайки върху природата – стигам до нейните закони, тогава аз 
имам работа с онова, което непрекъснато умира в нея. В природата разрушителните и 
градивните сили са взаимно свързани. Обстоятелството, че възприемаме разруши-
телните сили и изобщо умиращата природа, се дължи на това, че носим в себе си 
отражението от нашия пренатален живот, т.е. от живота ни преди раждането, явява-
що се сега под формата на представен и мисловен свят, с чиято помощ ние вникваме 
в умиращата природа. А обстоятелството, че можем да вникнем в бъдещите мета-
морфози на природния свят, се дължи на факта, че се обръщаме към природата не 
само с нашия разум и мислене, а и с това, което у нас самите има подчертано волеви 
характер. 
Ако човекът не би могъл да пренесе в Земния живот плодовете от живота си преди 
раждането, ако не би могъл да спаси силата и устрема на всичко онова, което сега се 
проявява като представен и мисловен живот, той никога не би успял да стигне до 
свободата. Да, човекът е свързан с умиращата, с мъртвата природа и в мига, когато 
призовава към свобода тази част от себе си, която е сродна с мъртвата природа, той 
всъщност призовава към свобода нещо, което е мъртво. С други думи, това което 
свързва човека с умиращата природа, го води в същото време и към свободата. Ако 
обаче човекът се обърне към природата най-вече със своите волеви импулси, той ще 
поддържа у себе си друго равнище на съзнанието, понеже строго погледнато в своята 
воля човекът е потънал в дълбок сън, в зародишните сили на нещо, което ще се 
прояви едва в бъдещето. В този случай човекът би се превърнал в наивно, природно 
същество, но не и в свободна личност. 
Обаче над тези два елемента – обхващането на мъртвия свят чрез разума и обхва-
щането на живите сили в природата чрез волята – човекът разполага с нещо, което 
нито едно друго Земно същество не носи у себе си от раждането си до смъртта: това 
е чистото мислене, т.е. мисленето, което се отнася не до външната природа, а до 
свръхсетивната същност в самия човек, която прави от човека самостоятелно същес-
тво, разширяващо се извън пределите на мъртвите и живите сили в природата. 
Искаме ли да говорим за човешката свобода, трябва да посочим тъкмо тази автоно-
мия, тъкмо това чисто и независещо от сетивата мислене, в което непрекъснато 
пулсира волята. 
Но ако разглеждате природата от тази гледна точка, вие ще се съгласите: Да, нами-
райки се сред нея, аз нося в себе си както потока на разрушението, така и потока 
на съзиданието (курсивът е мой. Бел. пр.). –Впрочем съвременната наука не 
стига до разбирането за тези неща; за нея природата е така да се каже някакво 
“единство” и тя постоянно смесва разрушителното и съзидателното начало; ето защо 
в съвременните научни постановки за същността на природата винаги има нещо 
изключително конфузно. Поискаме ли да разграничим тези два потока в природния 
свят, неизбежно възниква въпросът: Как би изглеждала природата, ако човекът не 
съществуваше в нея? 
Съвременната естествена наука е напълно безпомощна пред подобен въпрос. И така, 
представете си, че задавате този въпрос на един съвременен естествоизпитател: Как 
би изглеждала природата и нейните създания, ако човекът не би бил включен сред 
природните царства? Естествено той би бил донякъде шокиран, понеже въпросът 
звучи малко странно. Обаче той веднага ще се замисли и ще потърси съответните 
естественонаучни аргументи, за да отговори приблизително следното: В този случай 
на Земята щяха да съществуват само минералите, растенията и животните, но не и 
човекът! И Земята пак би минала по същия път на развитие, още от “мъглявината” на 
Кант-Лапласовата хипотеза до наши дни, само че човекът изобщо нямаше да присъс-
тва в хода на този космичен процес. По същество друг отговор не може и да се 
очаква. Вероятно естествоизпитателят би добавил: Дори и земеделецът да обработва 
земята и да видоизменя нейната повърхност, дори и инженерът да конструира маши-
ни и да внася промени в околния свят, всички те са незначителни спрямо онези 
промени, които настъпват чрез самата природа. 
Следователно естествоизпитателят винаги ще твърди, че минералите, растенията и 

                                                                                  
животните биха се развивали, дори и човекът да не съществуваше на този свят. 
Обаче всичко това изобщо не е вярно! Ако човекът не би бил включен в планетарната 
еволюция на Земята, голяма част от животните също нямаше да са тук; защото много 
от тях, и по-специално висшите животински видове, възникнаха в хода на Земната 
еволюция само защото човекът беше принуден – естествено казвам това в алегори-
чен смисъл – да си служи със своите “ръце”. На определена степен от Земното си 
развитие човекът трябваше да отдели висшите животински видове от своята собстве-
на същност, която – естествено – тогава беше съвсем различна, отколкото е тя днес; 
да, той трябваше да ги отхвърли от себе си, за да напредва в своето развитие. Бих 
искал да опиша това “отхвърляне” с помощта на следния пример: Представете си как 
разтворените в една течност вещества започват да се утаяват на дъното. В предиш-
ните степени на своето развитие човекът беше свързан с животинския свят по същия 
начин и в хода на времето успя да отдели от себе си животинския свят като един вид 
утайка. А самите животни изобщо нямаше да имат своя днешен облик, ако човекът не 
беше положил тези продължителни усилия. Следователно животинските видове, 
както и самата Земя, биха изглеждали по съвсем друг начин, ако не беше човекът 
[виж “Въведение в Тайната Наука” (GA13), глава „Развитието на света и човека”]. 
Но нека да се обърнем сега към минералното и растителното царство. Следва да сме 
наясно, че не само низшите животински видове, но също целият растителен и мине-
рален свят отдавна биха се “втвърдили”, отдавна биха отпаднали от еволюцията, ако 
човекът не беше на Земята. Разбира се напълно в духа на днешните естествени 
науки е да повдигнат възражението: “Добре, хората умират, телата им биват изгаряни 
или погребвани и с това биват предавани на Земята, обаче този факт няма никакво 
значение за еволюцията на Земята, понеже тя би протичала по същия начин, незави-
симо дали нашата планета приема, или не човешките тела”. 
Обаче подобни възражения само доказват, че хората просто не съзнават как непре-
къснатото приемане на човешки трупове от страна на Земята – независимо дали те 
биват изгаряни, или погребвани – е един реален процес, върху който окултизмът 
може да каже доста неща. 
Несъмнено селянките са много по-наясно от градските дами относно значението на 
“маята” за приготвянето на хляба, макар и да се прибавя към тестото едва в нищожно 
количество; те просто знаят, че без маята няма да се получи нищо. Обаче по същия 
начин и самата Земна еволюция отдавна би стигнала до своя край, ако непрекъснато 
не поемаше от човешкия труп онези сили, които се пораждат в него след настъпване-
то на смъртта. Да, еволюцията на Земята се поддържа благодарение на онези сили, 
които нашата планета непрекъснато приема чрез човешките трупове (виж GA131). 
Поради тази причина минералите разгръщат днес процеса на кристализация, нещо, 
което би било невъзможно без споменатите сили, идващи от мъртвите човешки тела; 
в противен случай, т.е. без човешките трупове, минералите отдавна щяха да се 
разпаднат. Поради същата причина и растенията поддържат своята вегетация; в 
противен случай, т.е. без човешките трупове, те отдавна щяха да прекратят своето 
развитие. Така стоят нещата и с по-низшите животински видове. Чрез своето мъртво 
тяло човекът предоставя на Земята истинския фермент, необходимата “мая” за 
нейното по-нататъшно развитие. Ето защо съвсем не е без значение дали човекът 
живее на Земята, или не. Пълен абсурд е да се мисли, че по отношение на минерал-
ното, растителното и животинското царство еволюцията на Земята би продължила 
своя нормален ход, дори ако човекът не беше тук! Природните процеси са едно цяло 
и човекът не може да бъде отделен от тях. До вярна представа за човека ще стигнем 
само тогава, когато съумеем да го включим в космичните процеси не само докато е 
жив, но и веднага след като е минал през Портата на смъртта. 
Ако внимателно размислите върху тези неща, едва ли ще се учудите, ако кажа още и 
следното. Слизайки от Духовния свят, човекът влиза в “одеждите” на своето физичес-
ко тяло. Но разбира се физическото тяло, което човек получава при раждането, е 
съвсем различно от тялото, което той оставя след себе си при настъпването на 
смъртта. С физическото тяло са станали известни промени и те могат да бъдат 
разбрани само с оглед на проникващите в него духовно-душевни сили. В края на 
краищата всички ние ядем същата храна, която приемат и животните, т.е. ние прера-
ботваме хранителните вещества, също както и животните, само че тук има една 
съществена разлика: всъщност ние преобразяваме външната материя с помощта на 
нещо, което животните не притежават, с помощта на нещо, което слиза от Духовния 
свят, за да се съедини с човешкото тяло. 
Да, с физическите субстанции ние предприемаме нещо съвсем различно от това, 
което правят с тях животните или растенията. Субстанциите, които Земята приема с 
човешкия труп, са преобразени субстанции и се различават от субстанциите, които 
изграждат физическото тяло на новороденото. Нека да обобщим: в хода на своя 
живот човек непрекъснато подновява онези вещества и сили, които той е получил в 
мига на раждането, за да ги предостави в преобразен вид на Земята {човек изцяло 
подновява своето физическо тяло на всеки седем години между раждането и смъртта 
– за такъв период от време се извършва пълна подмяна на субстанцията на физичес-
кото му тяло. Бел. пр.}. Да, веществата и силите, които той предоставя на Земния 
процес, съвсем не са онези вещества и сили, които той намира при своето раждане. 
Следователно той предоставя на Земния процес нещо, което непрекъснато приижда 
от свръхсетивния свят. Накратко: чрез своето раждане човек сваля от свръхсетивния 
свят нещо, което той свързва с веществата и силите на физическото си тяло; след 
смъртта си той го завещава на Земята. Ето как човекът непрекъснато подпомага 
вливането на сили от свръхсетивния във физическия свят. Представете си нагледно 
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как тихият напоителен дъжд непрестанно се излива от свръхсетивния свят и как 
неговите капки не биха имали никаква полза за Земята, ако човекът не ги поемаше в 
своето тяло. Тези капки, които човек поема след раждането и отделя от себе си след 
смъртта, осъществяват едно непрекъснато оплождане на Земята от свръхсетивните 
сили; точно тези оплождащи, свръхсетивни сили поддържат планетарната еволюция 
на Земята. Без човешките трупове Земята отдавна би била мъртва!... 
Сега идва ред на въпроса: Как се отразяват тези мъртви сили върху човешката 
природа? Защото смъртоносните сили, намиращи се във външния свят, несъмнено 
засягат и човека; да, ако човек не вливаше животворни сили във външната природа, 
тя отдавна щеше да загине. Но как точно действат тези смъртоносни сили в човешкия 
организъм? С тяхна  помощ човек поддържа онези процеси, които протичат по линия-
та от костната система към нервната система. Това, което изгражда костите и всичко, 
свързано с тях, е коренно различно от градивните елементи на другите системи. В нас 
непрекъснато пулсират смъртоносните сили и чрез тях ние имаме нашите кости. 
Обаче нещата не спират дотук: ние непрекъснато преодоляваме тези смъртоносни 
сили, омаломощаваме ги, в резултат на което имаме нашите нерви. 
Какво впрочем представляват нервите? Нервите, или по-добре казано, нервът е 
нещо, което непрекъснато се стреми да се превърне в кост, обаче не успява да го 
стори само защото е свързан и с такива елементи от човешкия организъм, които 
нямат нищо общо с костите и нервите. Нервът има непрекъснатия стремеж да се 
вкостени, да “втвърди” и умъртви себе си, да се превърне в мъртва материя, каквато 
са до голяма степен и човешките кости. (Животинските кости са сравнително “по-
живи” от човешките). И така, нека да обобщим едната страна на човешката природа: 
Разрушителните, смъртоносните сили действат в костната и нервната система. Това е 
единият полюс. 
Другият полюс – този на животворните сили – е представен в мускулната и кръвонос-
ната система, както и във всичко, което им принадлежи. Нервите не се превръщат в 
кости, само защото са интимно свързани с кръвоносната и мускулната система, така 
че действащите там, в кръвта и мускулите, сили, просто не им разрешават да доведат 
докрай своето потенциално вкостеняване... Ето защо е изключително важно да се 
постигне добро взаимодействие между мускулно-кръвоносната система от една 
страна и костно-нервната система, от друга страна. Например: след като костно-
нервната система е достатъчно застъпена в нашето око, но така че все пак да е на 
заден план и за сметка на нерва, едва тогава окото е в състояние да свърже волевата 
природа на това, което живее в мускулите и кръвта, с представната и познавателната 
дейност, която е характерна за костно-нервната система. Тук ние стигаме до една 
интересна подробност, която играеше съществена роля в естествените науки на 
миналите столетия, макар че за днешната наука тя не е нещо повече от една смехот-
ворна, детинска представа. Рано или късно новата наука отново ще обърне внимание 
на тази забравена подробност, но ще стори това по съвсем различен начин. 
Древните учени винаги са усещали дълбокото родство между нервната и костната 
субстанция; те просто поддържаха мнението, че човек мисли както с нервната субс-
танция, така и с костната субстанция. И това е самата истина. Всичко онова, което 
наричаме абстрактни науки, ние дължим на способностите, залегнали в нашата 
костна система. Защо например човекът е могъл да създаде геометрията? Висшите 
животни не притежават геометрия: това се вижда от самия им начин на живот. Пълна 
безсмислица е да се твърди, че висшите животни може би имат представа за геомет-
ричните форми и фигури, само че ние не забелязваме това. 
И така, човекът създава геометрията. Обаче по какъв начин изгражда той например 
представата за един триъгълник? За всеки, който наистина се замисли върху факта, 
че човек сам изгражда представата за триъгълника, ще му се стори чудно как този 
триъгълник, този абстрактен триъгълник, който не се среща никъде във видимия свят, 
е плод на чисто геометрично-математичната човешка фантазия. Да, има много 
непознати неща, лежащи в основата на събитията, ставащи пред очите ни. Предста-
вете си например, че стоите на определено място в една стая. В качеството си на 
свръхсетивно човешко същество вие извършвате в определено време известни 
движения, за които обикновено не знаете нищо. Ето, вие правите няколко крачки в 
една посока, после променяте посоката и след това се връщате назад и заставате на 
първоначалното си място. С извършените от вас несъзнателни движения вие факти-
чески начертавате един триъгълник. Тези несъзнателни движения са действително 
извършени, само че вие не ги възприемате; обаче поради обстоятелството, че вашият 
гръбначен стълб е изправен вертикално, вие се намирате в същата плоскост, в която 
са извършени движенията. Животното не се намира в тази плоскост, неговия гръбна-
чен стълб е разположен хоризонтално и движенията не изглеждат по същия начин. 
Обаче поради вертикалното положение на неговия гръбначен стълб, човекът е в 
плоскостта, където се извършват тези движения. Разбира се този факт не стига до 
неговото съзнание; ако беше така, той би възкликнал: “Аз непрекъснато танцувам в 
рамките на един триъгълник!”. Това не се случва, но ето че той начертава една 
фигура и казва: ето, тук имаме един триъгълник. В действителност това е едно 
несъзнателно извършено движение, което протича в Космоса. 
Тези движения, които фиксирате в геометрията, когато чертаете определена геомет-
рична фигура, вие извършвате заедно със Земята. На Земята е присъщо не само 
движението, описано от Коперник; тя извършва и съвсем други, художествени движе-
ния, както и още по-сложни движения, намиращи израз в линиите на геометричните 
тела: куба, октоедъра, додекаедъра и т.н. Тези тела не са измислени, те са една 
неосъзната действителност; всъщност те – а и много други геометрични тела – са 

                                                                                  
забележителни отражения на едно дълбоко и неосъзнато знание, което е скрито в 
човешкото същество и по-точно: в неговата костна система. Обаче с вашето обикно-
вено съзнание вие не можете да проникнете в костната система; тук съзнанието 
угасва и то само отразява – под формата на геометрични тела и фигури – образите, 
които всъщност се пораждат от костната система. Човекът е включен в Космоса: 
създавайки геометрията, той възпроизвежда това, което сам извършва в Космоса. Ето 
как се доближаваме до онази част от обкръжаващия ни свят, която се намира в един 
непрекъснат процес на умиране. 
От друга страна, пред нас застава всичко онова, което се крие в силите на нашата 
кръвно-мускулна система: тук всичко е в непрекъснато движение, в непрекъснат 
трепет; тук тържествуват зародишните сили, а не смъртта. Ние задържаме в себе си 
процеса на умирането и единствено ние – като човешки същества – сме в състояние 
да вложим в този процес младенческите сили на развитието. Ако човекът не беше тук 
на Земята, процесът на умиране отдавна би завладял цялата Земя и като цяло 
Земята би се превърнала в огромно кристално тяло. Обаче ние изтръгваме отделни 
кристали от планетарната кристализация на Земята и ги поемаме и задържаме в себе 
си толкова време, колкото е нужно за нашата човешка еволюция. Но по този начин 
ние поддържаме живота на самата Земя. Следователно ние човеците сме тези, които 
поддържат живота на Земята и не можем да бъдем изключени от процесите на 
планетарната еволюция... 
Без екстракта, който човек внася в тялото на Земята, нейната еволюция е немислима. 
Днес тези неща трябва да бъдат отново разбрани. 
В моите първи съчинения [«Истина и наука. Въведение към “Философия на свобода-
та”» (GA3)] аз непрекъснато застъпвах идеята, че всъщност поставям познанието на 
една по-друга основа, а не тази, върху която сме свикнали да го изграждаме в днешно 
време. Според официалната философия, която се опира на англоамериканския стил 
на мислене, човекът е само един обикновен “зрител” на света: да, с целия си душевен 
живот той е само зрител на света. И ако човекът не би бил тук – така е прието да се 
вярва – ако не би изживявал в душата си процесите и събитията от външния свят, 
всичко щеше да си продължава по същия начин. Това се отнася както до естествени-
те науки, за които вече споменах, така и за философията. Днешният философ се 
чувства твърде удобно като “зрител” на света, т.е. чувства се удобно в мъртвите 
елементи на познанието. Но аз исках да освободя познанието от тези мъртви елемен-
ти. Затова непрекъснато повтарях: Човекът не е просто зрител на световните проце-
си; той е същинската арена, където непрекъснато се разиграват грандиозните кос-
мични процеси и събития. 
Винаги съм подчертавал: С целия си душевен живот човекът е арената, където се 
разиграват космичните процеси. Тази мисъл може да се изрази и по абстрактно-
философски начин. Особено ако четете последната глава от моята книга «Истина и 
наука. Въведение към “Философия на свободата”» (GA4), отнасяща се до човешката 
свобода, вие ще установите, че там акцентът е поставен върху следното: това, което 
се извършва в човека, се различава от процесите във външната природа; в известен 
смисъл тя е тази, която се вмъква в него, така че процесите в човека са и космични, 
или с други думи, човешката душа е арена, където се разиграват не само човешки, но 
и космични процеси. Естествено в определени среди тези неща не могат да бъдат 
разбрани лесно... 
Какво всъщност наблюдаваме при човека? От една страна, имаме костно-нервната 
система, от друга – кръвно-мускулната система. Чрез тяхното взаимодействие непре-
къснато се създават нови субстанции и сили. И Земята е предпазена от смъртта само 
поради факта, че в самия човек непрекъснато се създават нови субстанции и сили. 
Сега вече вие лесно ще свържете двете твърдения: това, че в съприкосновението си с 
нервите кръвта създава нови субстанции и сили, и това, което казах в предишната 
лекция – а именно, че кръвта непрекъснато се стреми към одухотворяване и непре-
къснато среща препятствия по своя път... Обаче вие вече се убедихте, колко погреш-
но е тълкуван днес законът за съхранението на енергията: той просто е в противоре-
чие с това, което се извършва в дълбините на човешката природа, и следователно се 
превръща в едно препятствие за разбирането на човешкото същество. Едва когато 
хората отново се издигнат до мисълта, че “нищо не може да възникне от нищото”, и че 
субстанциите и силите само метаморфозират от един вид в друг, едва когато тази 
мисъл измести закона за съхранение на енергията, едва тогава ще поставим науката 
на здрави и трайни основи. 
Вие добре виждате колко изопачено може да бъде човешкото мислене. Ние установя-
ваме даден факт, като например закона за съхранение на енергията и материята, и го 
обявяваме за всеобщ закон. В основата му обаче стои не друго, а определена черта 
от нашия представен или душевен живот, изразяваща се в твърде едностранчиво 
описание на околния свят; докато в действителност ние трябва да се стремим само 
към онези постулати, които извличаме от нашето мислене. 
В учебниците по физика вие ще срещнете закона за „непроницаемостта” на телата, 
изложен като една аксиома: На определено място в пространството, където се нами-
ра дадено тяло, в същото време не може да стои никакво друго тяло. –Този акт се 
определя като универсално качество на телата. Но тук би трябвало да се добави: 
„непроницаеми” са онези тела или Същества, които са така устроени, че на тяхното 
пространствено място в същото време не може да стои никакво друго тяло или 
Същество от техния вид. Чисто и просто с понятията трябва да си служим по такъв 
начин, че да разграничаваме сходните области; нека градим постулати, а не дефини-
ции, които претендират за универсалност. Важното е не да се открие “законът” за 
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от крилат огнено-червен кентавър над главата на славя-
нина. В своите пояснения към съдържанието на 
стенописите на малкия купол Рудолф Щайнер 
нееднократно го е наричал „своеобразен въздушен 
кентавър”1052, указвайки с това към неговата астрална 
природа, понеже въздухът във физическия свят сетивно 
изразява астралния елемент1053. 
В първата лекция за руснаци Рудолф Щайнер е ха-

рактеризирал основната душевна опасност, заплашваща 
руския човек по пътя към Духа, а в исторически план – 
по пътя към Шестата културна епоха, по следния на-
чин: „Опасността за вас е душевната мощ на вашата личност, 
която може да разпространи около вас астрални облаци, през 
които вие да не успеете да си пробиете път към обективно-
духовното. Вашият огън, вашата топлина могат да разпростра-
нят около вас ауричен облак, който не пропуска духовното. В 
резултат вие си мислите, че сте ентусиазирани от Духа, докато 
в действителност именно това ентусиазиране пречи на Духа да 
намери пътя към вас”1054. Именно имагинацията на тази 
опасност изразява образът на кентавъра, разположен на 
ескиза между славянина и златната субстанция на Ду-
ха-Себе, вливащ се в неговата астрална аура отгоре в 
качеството на обективно-духовна реалност. 
Освен това, образът на кентавъра характеризира 

двойствеността на човешката природа, която, „от една 
страна, съдържа в себе си човека, а в него – низшето животинс-
ко начало”, така че за човека на Петия културен период 
може да се каже, че „той, по определен начин, действително 
е кентавър” 1055. По-нататък Рудолф Щайнер посочва, че 
определени езотерични кръгове, или „братства” на ин-
дийско-тибетски окултисти, в наше време се стремят да 
използват този присъщ на съвременния човек дуализъм, 
за да съблазнят духовно със своята древна предхристи-
янска мъдрост именно Източна Европа: „Този дуализъм 
на силите ще използват някои егоистични братства, действащи 
повече от източна, индийска страна, за да съблазнят също и 
Изтока на Европа, който има за своя задача да подготви Шес-
тия следатлантски културен период”. 
Накрая, главният герой на четирите драми-мистерии 

на Рудолф Щайнер – Йохан Томасий (неговият харак-
тер в много отношения напомня образа на Юношата-
принц от „Приказката” на Гьоте1056 и поради това Ру-
долф Щайнер е искал тази роля обезателно да я играе 
актьор от руски произход1057), в своето душевно-

                                                                                  
съхранение на енергията и материята, а да се посочи за кои тела и Същества този 
закон има някакво значение. Един от характерните стремежи на ХІХ в. беше тъкмо 
този: да се изнамери онзи закон, който е валиден за всичко! Вместо да постъпваме по 
този начин, нека да настроим нашия душевен живот към вярно и точно наблюдаване 
на нещата и на свързаните с тях душевни изживявания” (GA293, 23.VІІІ.1919)}. 
 
1052 Виж лекцията от 29.V.1921, издадена отделно под название „Der 
Baugedanke des Goetheanum” (Dornach 1986). 
 
1053 Виж например GA234, 1.ІІ.1924. 
 
1054 GA158, 11.ІV.1912. 
 
1055 GA178, 25.ХІ.1917. {Бел. пр.: За човека-кентавър виж и GA126}. 
 
1056 Виж GA44. 
 
1057 Според свидетелството на Ида Дюван, за този факт е разказвала 

духовно развитие преминава през свръхсетивни срещи 
както със своя ариманичен двойник, така и с луцифе-
ричния Дух на младостта1058, имагинативен образ на 
който на ескиза е огнено-червеният кентавър. Такова е 
положението на славянина с неговата вътрешна пред-
разположеност към новото етерно ясновиждане, към 
която сочи цветът на неговата фигура: между луцифе-
ричното изкушение, коренящо се в астралното тяло 
(кентавърът), и ариманичното, издигащо се от глъбини-
те на неговата физическа същност. При това двамата 
изкусители се стремят, така да се каже, от противопо-
ложни страни и за различни цели да завладеят най-
напред силите на неговото особено етерно тяло. 

 
В настоящия труд (виж Глава 18 и Глава 19) беше 

подробно посочено, в каква посока западните окултни 
ложи и орденът на йезуитите биха искали да използват 
особената конфигурация на душевно-духовната същ-
ност на източния славянин в борбата против действи-
телното навлизане на Духа-Себе в Земното развитие. 
Първите ще се опитват да го съблазнят с „американизма”, 
пробуждащ в човека силите на двойника1059, а вторият – 
с едностранчива, чисто душевна религиозност. Пос-
ледната лесно приема тогава фанатичен, екзалтиран 
характер и повече от всичко се страхува от конкретното 
познаване на Духа, желаейки да остане само при неяс-
ни, неопределени изживявания на душевния елемент. 
(Подобна вътрешна насоченост би се обърнала в пълна 
победа на луциферичния кентавър в славянската душа). 
В двата случая по пътя на източнославянските народи 

към Духа-Себе биха били издигнати доста големи пре-
пятствия, включително до пълна невъзможност за съе-
диняване с Духа-Себе в Шестата културна епоха. Тако-
ва отпадане от своята главна задача би могло да стане, 
ако ариманичните сили отвън, чрез посредничеството 
на двойника, биха успели да угасят издигащата се в 
душата светлина на Духа-Себе или ако проникналият в 
душата кентавър би успял по луциферичен начин да 
изврати с емоции или с едностранчива, фанатична ре-
лигиозност неговата изначална същност, сияеща с чис-
та спиритуална мъдрост. 
Обаче ескизът не само представя двете основни опас-

ности, но и посочва пътя за тяхното преодоляване. Този 
единствено верен път се символизира с кръст, обкръ-
жен със седем червени рози. Като главен символ на 
езотеричното Християнство той посочва силата, която, 
бидейки развита от душата в съвременното Християнс-
ко-Розенкройцерско Посвещение, съдържащо се в Ант-
ропософията1060, е способна да защити славянския чо-
век от двете опасности. Ето защо Антропософията, като 
висш плод на средноевропейския духовен живот1061, 

                                                                                  
Мария Я. Щайнер-Сиверс. 
 
1058 Срещата на Йохан Томасий с двойника става във втората, трета-
та и четвъртата драма-мистерия, с Духа на младостта – в четвъртата 
(GA14). 
 
1059 Виж GA178, 16.ХІ.1917. 
 
1060 Сравни с GA13, Глава „Познанието за висшите светове (за 
Посвещението, или Инициацията)” и лекцията от 6.VІ.1907 (GA99). 
 
1061 Виж изказването на Рудолф Щайнер, приведено на стр. 82-83. 



ПРИЛОЖЕНИЯ 
І. За ескиза на Рудолф Щайнер „Славянин” 

__________________________________________________________________________________________________ 
 
 

  
333

има за него толкова важно значение. Понеже единстве-
но с нейна помощ източният славянин може не само 
успешно да противостои на двете изкушения, но и да 
изгони изкушаващите сили от своето същество до вре-
мето на настъпване на Шестата епоха. 
Именно този момент е изобразен на ескиза. Политна-

лият нагоре огнено-червен кентавър сякаш е принуден 
да напусне човешката душа, тъй като не е в състояние 
да понесе съприкосновението с импулсите на езотерич-
ното Християнство. Носената от него сила на астрална-
та енергия и едностранчивата религиозност при това не 
се губи, а се преобразува във венец от рози около кръс-
та, в образа на пречистена и просветлена астралност1062 
и същевременно в своята седмичност става символ на 
обективното и неегоистично познание на Духа. До това 
познание луциферичните сили вече нямат достъп и 
поради това то все повече преминава от познание на 
човека към познание на обкръжаващия го духовен 
Космос, към който той принадлежи и от който изначал-
но произхожда. (В стенописа на малкия купол седемте 
рози са се превърнали в седем сияещи звезди). 
Кръстът също претърпява значителна метаморфоза. 

От черен, какъвто той е описан във „Въведение в 
Тайната Наука” (GA13), кръстът става небесносин – т.е. 
превръща се в носител на побеждаващата смъртта нова 
одухотворена и духовнотворческа воля, произлизаща от 
Съзнателната душа и способна да преодолее в човека 
силите на ариманичния двойник. Руският човек, казва 
Рудолф Щайнер, „ще бъде призван да даде най-важните 
импулси в епохата, когато борбата с природата на двойника ще 
навлезе в окончателния стадий – в Шестата следатлантска 
културна епоха”1063. Композиционно на ескиза напречна-
та линия на кръста продължава жеста на дясната ръка 
на небесносиния Ангел. Възниква впечатление, че са-
мият Ангел предава преобразения кръст на човека долу. 
В лекцията, озаглавена „Какво извършва Ангелът в 

нашето астрално тяло?”1064, Рудолф Щайнер е описал, 
как още в наше време Съществата на ангелската Йерар-
хия се стремят да пробудят в душите на хората три 
елемента, които в друга връзка той е описал като глав-
ни за цялата Шеста културна епоха1065. Тези три еле-
мента са: братството, религиозната свобода и Науката 
за Духа. 
На ескиза може да се намерят всичките три развивани 

от Ангела елементи. Яйцевидната аурична форма указ-
ва на общата конфигурация на астралното тяло на чо-
века, във висша степен развил в себе си обединяващите 
сили на братството. „Сякаш като висш идеал се рее пред нас 
общността, която така ще обхване със себе си Шестия културен 
период, че тогава цивилизованите хора, изхождайки от своята 
душа, от само себе си ще се отнасят един към друг като братя и 

                                                 
1062 Виж GA13, Глава „Познанието за висшите светове (за Посвеще-
нието, или Инициацията)”. Към произхода на розите от метаморфо-
зиралите и пречистените сили на кентавъра указват червените лъчи, 
излизащи от неговите крака надолу, към розите. 
 
1063 GA178, 16.ХІ.1917. 
 
1064 GA182, 9.Х.1918. 
 
1065 GA159/160, 15.VІ.1915. Виж също S.O. Prokofieff. Ewige Indi-
vidualität. Kap. 7. 

сестри”1066. За развитие на това универсално братство 
инспирира с жеста на двете ръце – образуващи полук-
ръг, точно повтарящи формата на аурата – небесноси-
ният Ангел. Холандският антропософ и художник, лич-
но работил върху стенописите на първия Гьотеанум, 
Даниел ван Бемелен е писал във връзка с това: „На сла-
вянския човек му помага небесносиният Ангел. Под 
влияние на инспирацията на Духа-Себе той изобразява 
в астралното тяло на славянина първообразите на брат-
ството за социалния живот на бъдещето”1067. 
Но ако Ангелът с жеста на своите две ръце спомага за 

развитие на братството у човека на Шестата епоха, то 
поотделно техните жестове спомагат за развитие на 
другите два, посочени по-горе душевни елемента. Така, 
вдигнатата нагоре лява ръка на Ангела, която излива 
отгоре сияещото злато, постепенно запълващо прост-
ранството на яйцевидната аура, е образът на абсолют-
ната „свобода на религията” или „на свободната религиоз-
ност”, която в епохата на Духа-Себе ще направи „целия 
живот израз на свръхсетивното”1068. Накрая, кръстът със 
седемте рози символизира езотеричното Християнство 
и неговото разпространение по цялата Земя, началото 
на което е поставено в наше време от жизнения подвиг 
на Рудолф Щайнер. 
А като цяло, композицията изразява петчленния чо-

век, какъвто той ще стане в Шестата културна епоха. 
Свързаният с материалните сили на Земята тъмен 
двойник, изобразен отдолу, е родствен на силите на 
физическото тяло на човека; нюансът на цвят на прас-
кова, в който е оцветена фигурата на славянина, обоз-
начава етерното тяло; яйцевидната аура около него – 
астралното тяло (на ескиза то е изобразено вече про-
низано от субстанцията на Духа-Себе), в което, обаче, 
дебне кентавърът – неговият луциферизиран противо-
образ. Кръстът с розите е свързан с неговия „аз” в ця-
лата пълнота на неговите индивидуални сили, разкри-
ващ се в одухотворената Съзнателна душа. А изворите 
на субстанцията на Духа-Себе са представени в образа 
на небесносиния Ангел. 

 
В заключение трябва още да се отбележи, че жестът 

на Ангела – вдигнатата лява ръка и свалената дясна – 
съответства на жеста на фигурата на Христос като 
Представител на Човечеството, изобразен в източната 
част на малкия купол на първия Гьотеанум. Според 
духовнонаучните изследвания на Рудолф Щайнер, 
Христос от времето на Мистерията на Голгота, и осо-
бено започвайки от Петата следатлантска културна 
епоха, действа в духовното обкръжение на Земята чрез 
посредничеството на най-близката до човешкия свят 
Йерархия – Йерархията на Ангелите1069. 
Този жест на изпратения от Христос Ангел с пълно 

себеотдаване трябва да следва славянският човек – 
главен носител на импулсите на езотеричното Христи-

                                                 
1066 Пак там. 
 
1067 D. van Bemmelen. Rudolf Steiners farbige Gestaltung des 
Goetheanum. Stuttgart 1973. Kap. ІV. 
 
1068 GA182, 9.Х.1918. 
 
1069 Виж GA15, Глава ІІІ; GA152, 2.V.1913. 
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янство в Шестата културна епоха. Поради това на ески-
за самият той, в обкръжението от златната Христова 
аура, се намира по средата на политналия нагоре огне-
но-червен кентавър и свързания с дълбините на Земята 
тъмен двойник. (В стенописа на малкия купол двойни-
кът е бил изобразен със сиво-кафяв цвят). Това съчета-
ние на цветовете – златен между огненочервен и сиво- 
 

кафяв – точно съответства на гамата на главния мотив 
на малкия купол, на който Христос – като Представи-
тел на Човечеството – действа между Луцифер и Ари-
ман1070, преодолявайки силите и на двамата. 
По такъв начин, на този ескиз на Рудолф Щайнер 

своя пълен израз намира висшето предназначение на 
източните славяни като народ на Христос. 

                                                 
1070 Изпълнено със значение е още и следното цветово съотношение. 
На пастелния ескиз на „главния мотив” на източната част на малкия 
купол на първия Гьотеанум „Представителят на човечеството между 
Луцифер и Ариман” (1914 г.) фигурата на Христос – тържествено 
облечен в облеклото на силите на Космичния Дух-Себе – е със златен 
цвят. Обкръжава я яйцевидна аура с цвета на прасковения цвят, т.е. тя 
е показана в етерно одеяние. А на разглеждания от нас ескиз, обрат-
но, самият славянски човек е изобразен в нюансите на цъфналите 
цветове на прасковото дърво, а следователно, той вече притежава 
етерното ясновиждане, дадената по природа способност да съзерцава 
етерното одеяние на Христос. А го обкръжава мощна астрална аура, 
пронизана от златното сияние на Духа-Себе. Понеже в Шестата епоха 
човекът още няма да живее в Духа-Себе като в свой „аз” (това ще 
стане едва в еона на бъдещия Юпитер), а ще бъде обкръжен от него 
отвън, подобно на благодатно озаряваща го отгоре висша аура, както 
това е показано на ескиза. 



 
 

 

 

ІІ. Две описания на руската селска община („мир”) 

 

Към приведените по-долу две описания на руската 
селска община, наричана също „мир”, е необходимо да 
се направят няколко встъпителни забележки. По-горе 
на страниците на настоящия труд вече беше посочено 
цялото огромно значение на това социално учреждение 
и неговата връзка с тричленния социален организъм1071. 
Зародилото се още в домонголско време социално ус-

тройство на селската община е било толкова жизнеспо-
собно и толкова добре е съответствало на същността на 
руския народ, че е могло, практически без ущърб за 
себе си, да преживее двеста и петдесетгодишното тата-
ро-монголско иго. 
Това устройство е продължавало да съществува и в 

условията на най-жестоко крепостничество – юриди-
чески земята и работещите на нея селяни са оставали 
собственост на помешчика1072, но управлението на зе-
мята и селяните е било осъществявано от самата селска 
среда според общинските закони. А помешчикът ре-
довно е получавал от мир в установения размер об-
рок1073 в натурални продукти или в пари1074. 
Макар за селската община да са започнали да пишат 

още първите славянофили, широка известност тя е по-
лучила едва след като немският пътешественик барон 
А. фон Хакстхаузен, посетил Русия в първата половина 
на ХІХ в., подробно е описал изумилото го социално 
учреждение в своята книга „Studien über die inneren 
Zustände, das Volksleben und insbesondere die ländlichen 
Einrichtungen Russlands” (1847–1852). 
Мнението на славянофилите за селската община се е 

свеждало общо взето до това, че в Русия „се е съхрани-
ла община (мир), основана върху идеята за колективна 
собственост на земята, а следователно, върху принципа 
на братска солидарност, благодарение на което именно 
руският народ е съхранил особената предразположе-
ност към духа на първоначалното Християнство”1075. 
Във втората половина на ХІХ в. интересът към селс-

                                                 
1071 Виж стр. 160 и следващите, и приведените там думи на Рудолф 
Щайнер. 
 
1072 Бел. пр.: Помещик=дворянин-земевладелец. 
 
1073 Бел. пр.: Оброк=данък, плащан от крепостните селяни на по-
мешчиците. 
 
1074 В други случаи селянинът е бил длъжен със свой собствен ин-
вентар (или с инвентар на общината) да обработва земята на помеш-
чика {„барщина” = ангария; при крепостното право – неплатен при-
нудителен труд на селяните в полза на помешчика. Бел. пр.}. При това 
за обработване на общинската земя е оставало само времето, не заето 
с работа за помешчика. 
 
1075 V. Gitermann. Geschichte Russlands. Bd. ІІІ. Frankfurt am Main 
1965. 

ката община у славянофилите възприемат народници-
те1076. Така, например, Пьотър Ткачев (1844–1886) е 
писал за нея: „Разбира се, нашият народ е много необ-
разован, но затова пък той изцяло е проникнат от прин-
ципа на обществената собственост; той, така да се каже, 
е комунистичен по инстинкт, по традиция”. И по-
нататък: „От това следва, че нашият народ, въпреки 
своята неграмотност, е много по-близко до социализма, 
отколкото народите на Западна Европа, даже последни-
те и да са по-образовани” (н)1077. 
В европейската история определено сходство със со-

циалното устройство на руската селска община може да 
се открие само у древните германци1078. Обаче по-
нататък, във връзка с изключително силното развитие в 
тяхната среда на принципа на индивидуалния „аз”, това 
общинско начало постепенно е отстъпило на втори 
план, а след това в средните векове, практически  на-
пълно е изчезнало, докато на Изток в Европа това явле-
ние се е съхранявало включително до началото на ХХ 
в. и от самото начало се е отличавало с дълбоко хрис-
тиянския си характер, което прави напълно правомерно 
неговото сравняване с раннохристиянските общини. 
Такова продължително съхранение на института на 

селската община у източните славяни е било свързано с 
това, че, за разлика от германските племена, при които 
с приближаването на Новото време развитието на „аза” 
все по-тясно се е съединявало с издигането на силите 
на Съзнателната душа, славяните отначало до известна 
степен са били задържани в своето развитие и именно 
благодарение на това са получили по-силна вътрешна 
организация към бъдещото приемане в своята душа на 
принципа на Духа-Себе и свързания с него социален 
импулс. Във връзка с това Рудолф Щайнер е посочвал: 
„Колкото Съзнателната душа действа в процеса на своето раз-
витие антисоциално, толкова силно Духът-Себе ще действа 
социално. Така че може да се каже: от най-вътрешните импул-
си човекът в тази [Пета] епоха развива антисоциалното; но 
извън него действа духовно-социалното. И духовно-
социалното ще се прояви тогава, когато в Шестата следатлант-

                                                 
1076 Бел. пр.: Народничество=обществено-политическо движение на 
радикалната интелигенция през втората половина на ХІХ в., изразя-
ващо интересите на дребните производители, идеализиращи селската 
община, враждебно отнасящо се към марксизма и прилагащо, като 
средство за политическа борба, индивидуалния терор, изключващ 
организирането на масова партия. 
 
1077 V. Gitermann. Geschichte Russlands. Bd. ІІІ. Frankfurt am Main 
1965. 
 
1078 Виж например Юлий Цезарь. Записки о Галльской войне. VІ, 22; 
или Тацит. Германия. Глава ХХVІ. 
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ска епоха ще изгрее светлината на Духа-Себе”1079. 
Оттук произлиза естествената склонност на жителите 

на Източна Европа към социалистически форми на 
общежитие, основани върху техния вроден стремеж 
към пълна социална справедливост, както това най-
ярко е било проявено именно в института на селската 
община. В нея ние намираме първите зачатъци на онзи 
„истински социализъм”, който, според думите на Рудолф 
Щайнер, ще получи „определено завършване едва в четвър-
тото хилядолетие” (т.е. в началото на Шестата културна 
епоха) и ще има за своя главна цел „осъществяването на 
братството, в най-широкия смисъл на тази дума, във външна-
та социална структура”. Така че към това време „вместо 
днешните държавни системи, по цялата Земя ще възникнат 
организации, изцяло проникнати от братство”1080. 
Едва ли тук е необходимо да се споменава, че пълна 

противоположност на казаното са социализмът и кому-
низмът с марксистка насока, при помощта на които 
болшевиките са успели да злоупотребят с тази исконна 
руска склонност към социалистически съвместен жи-
вот1081. 
По-нататък, ако се вземе под внимание съществува-

щата в началото на ХХ в. тенденция на естествено пре-
растване на руските селски общини в асоциации (виж 
стр. 159 и следващите) на основата на съхраняването и 
по-нататъшното развитие на принципа на индивидуал-
ната инициатива, изначално присъстващ в тази общи-
на, то може да се констатира пълната противополож-
ност на организационната структура на колхозите и 
совхозите, коренно изключващи всяка проява на инди-
видуалната инициатива. 
С примера на сравнението на „другарството” и „асоциа-

цията” Рудолф Щайнер съвсем ясно е илюстрирал онази 
принципна разлика, която на Изток в Европа е била 
изразена в противоположността на „колективните стопан-
ства” (колхозите) и селските общини. „Ако на мястото на 
индивидуалната инициатива се постави абстрактната общност 
[каквато е колхозът], то това ще означава унищожаване, смърт 
на стопанския живот. И Изтокът на Европа ще докаже това, ако 
владичеството, под което той сега е попаднал, се съхрани за 
дълго време”1082. И днес, след изтичане на седемдесет и 
пет години1083 от идването на власт на болшевиките, 
катастрофалната икономическа ситуация в Източна 
Европа доказва цялата правота на това пророчество на 
Рудолф Щайнер. 
Второто учреждение, което е необходимо да споме-

нем във връзка с вече казаното за руската селска общи-
на, е вече-то1084, представящо принципа на демократич-

                                                 
1079 GA186, 7.ХІІ.1918. 
 
1080 GA185, 3.ХІ.1918. 
 
1081 Сравни с б.п.ч. 563. 
 
1082 GA332a, 25.Х.1919. 
 
1083 Бел. пр.: Към времето на подготовката за издаването на тази 
книга на руски език през 1995 г. 
 
1084 Бел. пр.: Вече=общо събрание у славянските народи за решаване 
на обществени въпроси. 

ното народоуправление и разпространено в редица гра-
дове на домонголска Рус. И макар най-известното нов-
городско вече да е било окончателно унищожено от 
Иван ІV Грозни към края на ХVІ в., неговите демокра-
тични и свободолюбиви традиции са продължавали 
скрито да живеят в народа, проявявайки се особено 
ярко в характера и формата на решаване на основните 
въпроси на събранието на селската община, както това 
е било практикувано още в началото на нашето (ХХ. 
Бел. пр.) столетие1085. 
По такъв начин, от естествената предразположеност 

на източните славяни, може да се каже, от техните из-
начални природни заложби, почти едновременно с при-
емането на Християнството при тях са възникнали мир 
и вече, представящи общинно-социалистическите от-
ношения в стопанската и демократичните – в държав-
но-правовата област. 
В наше време, естествено, и дума не може да става за 

изкуствено възраждане на такива стопански и държав-
но-правови норми, като мир и вече. При все това може 
да се намери изход от създадената, в резултат на седем-
десет и петгодишното стопанисване от болшевиките, 
катастрофална ситуация практически във всички облас-
ти на живота, като намерим достъп до онези дълбоки 
слоеве на душата на източните славяни, където и досега 
дълбоко се пазят силите и импулсите, породили някога 
в миналото селската община и новгородското самоуп-
равление. 
С други думи, става въпрос за пробуждане в широки-

те слоеве на народа на дремещите в подосновите на 
неговата душа вътрешни сили, свързани с изначалната 
склонност към „истински социализъм”1086, произтичаща от 
социално действащите в народа зародиши за бъдещото 
приемане на Духа-Себе. А да се пробудят тези сили 
днес може само на основата на действителната свобода 
на мисълта и повсеместното разпространяване на съв-
ременната Наука за Духа, или Антропософията, а също 
на нейните плодове в многото практически области на 
човешката дейност (преди всичко в педагогиката и в 
селското стопанство)1087. Понеже „социализъм без Науката 
                                                 
1085 Виж също описанието от Рудолф Щайнер на социално-
психологическата структура на Древна Рус, приведено на стр. 107-
108. 
 
1086 3.ХІ.1918. 
 
1087 Източнославянските народи преди всичко се нуждаят от напъл-
но ново училище (педагогика), в което преподаването, включително 
до най-дребните детайли, ще бъде основано на представата за човека 
като не само физическо, но преди всичко душевно-духовно същество. 
Център на такава педагогика трябва да бъде новият образ на човека, 
идващ чрез физическо раждане на Земята непосредствено от божест-
вено-духовните светове и стремящ се да осъществи в живота онези 
замисли и цели, които той сам си е поставил преди раждането, преби-
вавайки в Светлината и Любовта на главния Дух на целия наш Кос-
мос – Христос. Понеже само такова отношение към подрастващия 
човек ще спомага за развитието на живеещата във всички източнос-
лавянски народи склонност към евгеничен окултизъм. Освен това, 
източнославянските народи остро се нуждаят не просто от ново, 
„алтернативно”, или екологически здраво селско стопанство, а от 
такова, което конкретно, чак до най-дребните детайли, да възприема 
земята и да се отнася с нея като с живо същество, притежаващо наред 
с физическото и етерното тяло също и висши членове: душа и Дух. 
Понеже само такава нова връзка със земята може да помогне на из-
точния славянин отново, но сега вече на по-съзнателна степен на 
развитие, да намери онова духовно-реално отношение към действа-
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за Духа и без свобода на мисълта – това е безсмислица. Такава 
е обективната истина”1088. 
Поради това в настоящия момент Изтокът на Европа 

повече от всичко се нуждае не от икономическа или 
политическа революция (понеже самите методи на про-
веждане на сегашните реформи на Изток в Европа засе-
га остават напълно болшевишки), а от духовна еволю-
ция, съответстваща на истинския Дух на Времето на 
Петата следатлантска епоха. Защото „в тази Пета следат-
лантска епоха социалният живот трябва да бъде уреден с по-
мощта на Науката за Духа. А всеки друг стремеж да се подреди 
животът без Науката за Духа ще поведе само към хаос и краен 
радикализъм, въвличащ човечеството в бездната на бедствия-
та”. В наше време – в края на ХХ столетие1089 – към тези 
думи е необходимо още да се добави, че провеждането 
в света на каквито и да е икономически, социални или 
политически преустройства без Науката за Духа неиз-
бежно ще спомага за възникване на най-благоприятни 
условия за бъдещото въплъщение на Ариман. 
Цитираните думи на Рудолф Щайнер към историята 

на Източна Европа означават, че към изначално зало-
жените в източните славяни склонности към равенство 
в народоуправлението (вече) и към братство в социал-
но-стопанския институт на общината (мир) трябва да се 
присъедини още свободният от всички икономически и 
политически влияния творчески активен духовен жи-
вот, единствено способен да пробуди от „смъртен сън” 
всички изначални заложби и способности на народа. 
За източника и характера на този нов духовен живот, 

символ на който е кръстът със седемте рози в ръката на 
славянина на ескиза на Рудолф Щайнер на стенописа на 
малкия купол на първия Гьотеанум, вече подробно бе-
ше казано в Глава 19. А тук е нужно още един път да се 
посочи необходимостта от най-бързо и окончателно 
избавяне от главното заблуждение на марксизма, което 
и досега се проявява във всички мероприятия, осъщест-
вявани на Изток в Европа, а именно убеждението, че уж 
провежданите „отгоре” промени на икономическата и 
даже на политико-държавната система механично ще 
повлече след себе си духовна промяна на човека. 

 
Напротив, развитието, съответстващо на истинския 

Дух на Петата следатлантска културна епоха, трябва да 
започне с пълно и безусловно разкрепостяване на ду-
ховния живот и творческата активност на индивидуал-
ния човек, със защитата на духовния живот и социално-
културната дейност на хората, включително науката, 
изкуството, религията и преди всичко училището (пе-
дагогиката), от всяко влияние и попечителство от стра-
на на държавата и всички видове идеологии. 
Понеже както „капиталистическата” форма на разви-

тие с нейния „силен егоизъм” никога няма да може да 

                                                                                  
щите в свръхсетивното обкръжение на Земята (в нейната аура) и 
постоянно отразявани от нея посредством светлината сили на живия 
Христос, от Който източните славяни се нуждаят за намиране на своя 
нов път в бъдеще. 
 
1088 GA186, 7.ХІІ.1918. 
 
1089 Бел. пр.: Към времето на подготовката за издаването на тази 
книга на руски език в 1995 г. 

стане път в бъдещето на Източна Европа, така няма да 
могат да станат и никакви форми на „социализъм” без 
действителната свобода на мисълта и без Науката за 
Духа, водещи към основаване на нова спиритуална 
култура. И докато на Изток в Европа господства стре-
межът да се осъществи вместо тричленността на соци-
алния организъм вид изкуствен хибрид на болшевиш-
кия „социализъм” със западния „капитализъм”, Източна 
Европа никога няма да излезе от все по-
задълбочаващата се криза. 
Само приемайки новия духовен живот, „този Дух, 

който е пламнал върху развалините на загиващата ма-
териалистична цивилизация” (Мария Щайнер)1090, рус-
кият народ ще може в цялата пълнота да прояви своята 
изначална и естествена склонност към социалната 
тричленност, за която нееднократно е говорил Рудолф 
Щайнер, например: „Аз зная, че именно в руския народ е 
заложена склонността да възприеме идеята за тричленността, 
ако бъде осведомен за нея по правилен начин”. 
Всичко казано може да бъде пояснено със следната 

схема: 
 

 
 

Следващите две описания на руската селска община 
са взети от книгата D. M. Wallace. Rußland. Bd. І, 
Übersetzung aus dem Englischen. Leipzig, 1879 и от кни-
гата на H. von Moltke. Briefe aus Russland, 2 Ausg. 
Berlin,1877 (писма от 5 и 7 септември 1856 г.). 

 
 
Мир, или събранието на селската община 

Д. М. Уолъс 
 
Простият и съвсем неформален ход на преговорите 

ясно показва практическия по своята същност характер 
на обединението. Събранията се провеждат под открито 
небе, защото селото няма нито една сграда (с изключе-
ние на църквата, която може да бъде използвана само за 
религиозни цели), достатъчно просторна, за да побере 
всичките членове на общината; и те почти винаги се 
провеждат в неделя или в празнични дни, когато селя-
ните нямат недостиг на свободно време. Някакво място, 
достатъчно обширно и не много кално, служи за форум. 
Дискусиите от време на време са много оживени, но 
речи, като такива, се произнасят рядко. Ако млад член 
на общината проявява склонност към ораторски излия-
ния, то потокът на неговото слово без всякакви церемо-
нии ще бъде прекъснат от един от старшите членове, от 
                                                 
1090 Рудольф Штайнер. Духоведение. Дорнах 1927, с. ХІІ. 
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онези, които не изпитват никакво съчувствие към кра-
сивите речи. Цялото събрание изглежда тълпа от слу-
чайно събрали се хора, които, струпали се на малки 
групички, обсъждат местните дела. Постепенно една от 
групите, в центъра на която са двама-трима селяни, 
имащи голямо морално влияние, привлича към себе си 
други, и дискусията става обща. Двама или трима може 
да говорят едновременно, безпрепятствено прекъсвайки 
се един друг; при това в повечето случаи те използват 
откровен, неукрасен и съвсем не парламентарен език, 
така че дискусията може за няколко минути да се пре-
върне в хаотичен и неясен шум. Обаче именно тогава, 
когато наблюдателят мисли, че сега обсъждането неми-
нуемо ще се превърне в сбиване, безпорядъкът внезап-
но секва или всеобщият смях посочва, че някой дейст-
вително е сразен от силен аргумент или остроумна за-
бележка. Във всеки случай не съществува никаква 
опасност тези словесни караници да завършат с прила-
гане на юмруци. В света не може да се намери нито 
една човешка социална група, която би била по-
добродушна и по-миролюбива от руския селянин. В 
трезво състояние те никога не се бият и даже под влия-
ние на алкохола стават по-скоро извънредно радушни и 
приветливи, отколкото отблъскващо войнствени... 
На теория селският парламент има и своя председа-

тел в лицето на селския староста1091... И действително, 
староста е главното лице в събранието. Като знак на 
своето положение той носи на шията си малък, укрепен 
на тънка бронзова верижка медал. Задълженията му не 
са сложни. Длъжността не изисква от него да призовава 
към ред онези, които прекъсват дискусията. И ако той 
веднъж нарече почтения общинар глупак или прекъсне 
оратора с лаконичното „Мълчи!”, то ще направи това 
не защото притежава власт, а просто затова, защото от 
тази привилегия, станала обичай, може да се възползва 
всеки от присъстващите, и може безнаказано да я из-
ползва и против самия него… Староста излиза на пре-
ден план само тогава, когато трябва да се гласува. В 
този случай, може би, ще застане пред тълпата и ще 
каже: „Е, православни, така ли решихте?” – и тълпата, 
вероятно, ще отговори: „Ладно, ладно!” – което приб-
лизително означава: „Добре, съгласни сме”. 
Решенията за събиране на данък се вземат в повечето 

случаи именно по такъв начин; но има и случаи, когато 
цари такова разминаване в мненията, че е трудно да се 
каже, коя група образува мнозинство. Тогава староста 
се старае да постави едната група отдясно, другата – 
отляво. И след това двете групи ги преброяват и мал-
цинството се подчинява на мнозинството – понеже 
никой не може и да помисли открито да тръгне против 
решението на мира… 
В тълпата – особено в северните провинции, където 

доста голяма част от мъжете на селото постоянно от-
състват – може да се видят и известен брой жени. Те, 
поради отсъствие или смърт на своите съпрузи, оказали 
се в дадения момент в ролята на глава на семейство, 
имат право да присъстват на обсъжданията – право, 
което никога не се подлага на съмнение. Когато работа-
та се отнася до неща, касаещи общото благо, жените 
говорят рядко; а ако се осмелят да изкажат своето мне-
                                                 
1091 Бел. пр.: Староста=ръководител, отговорник. 

ние, то е малко вероятно, че ще го вземат под внима-
ние… Но жената, станала глава на семейство, има пра-
во да обсъжда всички въпроси, засягащи нейното сто-
панство. Ако, например, някой предлага да се увеличи 
или намали дяла на нейното участие във владението на 
земята или в общите работи, то на нея й е позволено 
безпрепятствено да говори, допускайки даже против 
своите мъжки опоненти насмешки и сарказъм, отнася-
щи се до техния частен живот… 
Събранието обсъжда всички дела, касаещи общото 

благо, а понеже те не са определени законодателно, то 
притежава най-широки пълномощия. Събранието опре-
деля времето за сенокос и деня за начало на разораване 
на целините или орните земи, временно необработвани 
с цел възстановяване на тяхното плодородие; то опре-
деля мерките, вземани против онези, които не изплащат 
данъка до установения срок; то решава въпроса да се 
приеме ли в общината нов член, а също може ли да се 
позволи на стар член да се засели на друго място; то 
дава разрешение да се строят нови домове върху при-
надлежащата на общината земя или отказва строителс-
твото; то сключва всички сделки на общината със собс-
твените и с чуждите членове; намесва се, ако счете за 
необходимо, в домашните дела на своите членове; из-
бира староста на общината, а също събирач на данъци-
те, пазач (там, където такава длъжност съществува) и 
общински пастир; но преди всичко то разпределя при-
надлежащата на общината земя и я раздава на своите 
членове така, както счита за правилно… 
Изборите поради това не пораждат особени вълнения, 

понеже, като правило, никой не желае да бъде избран… 
В малките селски общини не съществува никакво граж-
данско честолюбие, понеже привилегията да се носи 
бронзовият медал не поражда специално уважение, а 
издръжката от няколко рубли не възнаграждава както 
подобава за всичките онези усилия, огорчения и отго-
ворности, които поема върху себе си селският старос-
та… 
Много по-важно от изборите е преразпределянето на 

общинската земя. Резултатът от изборите малко касае 
бащата на семейството, ако, разбира се, той самият не 
бъде избран. А ще бъде ли на длъжността староста наз-
начен Иван, Алексей или Николай, му е напълно без-
различно, понеже заемащият тази длъжност има твърде 
малко влияние върху делата на общината. Напротив, 
когато работата се отнася до разпределяне и раздаване 
на парцелите земя, то той не остава пасивен и равно-
душен зрител, защото материалното благополучие на 
всяко селско домакинство1092 в много голяма степен 
зависи от размера на предоставения на семейството дял 
и вземания от него налог. 
В южните провинции, където земята е плодородна, а 

данъците не надвишават нормалното арендно заплаща-
не, преразпределянето на земята е сравнително просто. 
Всяко домакинство иска и има нужда от толкова земя, 
колкото му е определено – следователно, толкова части, 
колкото са били неговите членове в последния ревизи-
онен списък. В този случай на събранието не му се на-
лага да решава особено трудни проблеми... Трудности 
могат да възникнат само поради това, че семейства 
                                                 
1092 Бел. пр.: Крестьянский двор=селско домакинство. 
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заявяват неудовлетвореност от предоставения им опре-
делен дял; обаче, като правило, това се решава чрез 
хвърляне на жребий. Разбира се, може да се влезе в 
спор, трябва или не трябва да се извърши преразпреде-
ляне на земята, но той лесно се решава с обикновено 
гласуване. 
В много общини северните провинции много се раз-

личават от това преразпределяне и раздаване на земите. 
Там земята често е неплодородна, а налозите са по-
високи от арендното заплащане, поради това може да се 
случи селяните даже да се стремят да получат колкото 
може по-малко земя... 

 
 

Селската община (мир) 
Х. фон Молтке-баща 

 
Земята принадлежи на всички, но правото за нейното 

ползване е предоставено на общината. Обаче тя не мо-
же нито изцяло, нито частично да продава парцелите 
земя. В общината отделният член никога не може да 
бъде собственик на земя, но всеки притежава абсолют-
но равни права в това, що се отнася до нейното ползва-
не. 
Правото на гора и пасища принадлежи на всички; 

напротив, орната земя и ливадите действително се раз-
делят на толкова равни дяла, колкото е броят на мъжете 
в общината. А тъй като съставът на нейните членове се 
променя, то се налага да се преразпределят дяловете – 
веднъж на десет-петнайсет години. В селата свято пазят 
земемерните мащаби, по-къси – за хубавата земя и по- 
 

дълги – за лошата. Всеки двор в зависимост от броя на 
мъжете получава съответна част земя за свободно полз-
ване. Ъглите и краищата на земните участъци в про-
междутъчния период се оставят в резерва за изравнява-
не на дяловете; всички спорове прекратява безусловни-
ят авторитет на староста или старейшината, избран от 
самата община... 
Общината се състои само от хора, притежаващи пра-

во за ползване. В съответствие с това не съществува 
право за наследяване на земята. Синът не наследява 
орната земя на баща си. Той получава своя дял не чрез 
наследяване, а благодарение на това, че се е родил като 
член на общината. Всеки руснак някъде живее, и в Ру-
сия не съществува нито сбирщина, нито пролетари-
ат1093. Няма абсолютно бедни. Бащата може да пропи-
лее всичко, но децата не наследяват неговата бедност. 
Растежът на числеността на семейството у нас в Герма-
ния е източник на постоянни грижи; а в Русия той уве-
личава богатството. Поради това всичко спомага за по-
ранна женитба. Приемането в дома на снаха даже без 
никаква зестра е празник за семейството. Работните 
ръце се увеличават на брой, а нейните бъдещи синове 
ще получат дялове земя още с раждането си. 
Русия до настоящия момент е единствената евро-

пейска държава, в която няма пролетариат. Благодаре-
ние на своеобразното общинско учреждение (мир), в 
което вече в продължение на столетия фактически съ-
ществуват комунизъм и социализъм, където няма част-
на собственост и право на наследяване, в Русия макар и 
да могат да съществуват бедни общини, не може да има 
съвсем бедни хора. Всеки руснак някъде е у дома си, и 
там той участва в общото ползване на земята. 

                                                 
1093 Бел. пр.: Пролетариат=наемни работници в капиталистическото 
общество според теорията на марксизма-ленинизма; бедни, лишени 
от средства за производство, онеправдани маси от свободни гражда-
ни. 



 
 

 



 
 

 

 

ІІІ. Пророческата билина „Как Светите планини освободиха от 
каменните си пещери своите могъщи руски богатири” 

 

Пророческата билина „Как Светите планини освободиха от 
каменните си пещери своите могъщи руски богатири” в руската 
билинова традиция заема специално място. Тя е въз-
никнала в 20-те години на нашето (ХХ. Бел. пр.) столе-
тие в едно от селата на Вологодска област на Север в 
Русия. В 1925 г. я е записал Н. Мишеев, а в 30-те годи-
ни за пръв път я е публикувал вече в чужбина. 
Не само необикновената словесна сила, поетичната 

красота и дълбоко пророческият характер, а преди 
всичко самият факт на възникването на Изток в Европа 
почти седем години след идването на власт на болше-
виките на тази нова билина, в която в имагинативни 
образи и с необикновена художествена сила е описано 
миналото, настоящето и бъдещето на многострадална 
Рус, я поставят в съвсем особено положение сред дру-
гите произведения на устното народно творчество. 
Разказвачката на народно творчество, от която той за 

пръв път я е чул и с думите на която е записал тази 
билина, Н. Мишеев в своя предговор към второто изда-
ние1094 описва като истинска ясновидка, толкова реално 
съзерцаваща през време на изпълнението нещо „зад” 
всички присъстващи, че даже изпитвал желание да се 
обърне и той самият да види невидимото. Това първо 
впечатление на Мишеев напълно се потвърждава и от 
езотеричното съдържание на билината. По-нататък Н. 
Мишеев съобщава: «Старицата, която аз слушах, беше 
на повече от 80 години, но имаше удивително бодър 
вид, гледаше пламенно, макар и малко строго. Нарича-
ха я „баба Пелагея”, и тя, както се виждаше, се ползва-
ше с голям авторитет». Сред народа всички говореха за 
нея с неизменно уважение, та нали, защитавайки го, 
старата разказвачка не се страхуваше да влезе в спор с 
пристигащите в селото червени комисари. „Пристига-
щите тук комисари тя настъпва по опашките, а езикът й 

                                                 
1094 Текстът на билината (виж стр. 349-357) е приведен 
според второто издание: «Былина: Как Святые горы 
выпустили из каменныих пещер своих Русскиих могучиих 
богатырей. Мюнхен: Русское зарубежное издательство 
„Златоуст”, [б.г.]». Синтаксисът е поправен на съвременен; 
главните и малките букви при написването на думите 
(например: „Русский” и „русский”) са уеднаквени; думата 
„молодцом” (ІV, 51) е поправена по смисъл на „молодцем” 
(бълг. „юнак”. Бел. пр.); в оригиналното издание билината е 
разделена на шест песни, разделянето на VІ песен на две 
песни (VІ и VІІ) и номерирането на редовете са въведени от 
автора на настоящата книга. В своя предговор Н. Мишеев 
съобщава, че първото издание на билината е осъществено (в 
емиграция) от братя-монаси в книгопечатницата на 
преподобния Йов Почаевский в 1938 г., и го нарича издание 
на Владимиров (посочено от издателството, стр. 5-6). 

е по-остър от нож” – разказвал на Мишеев един от мес-
тните селяни. 
Не подлежи на никакво съмнение, че именно тези 

срещи на ясновиждащата разказвачка с представители-
те на новата власт са повлекли след себе си онова не-
посредствено духовно съзерцание на демоничната 
същност на социализма и стоящия зад него свръхсети-
вен инспиратор – ариманичния посланик на Слънчевия 
Демон – което след това се е вляло в съдържанието на 
билината. Поради това разглежданата билина може да 
окаже неоценима помощ в разбирането на конкретното 
участие на свръхсетивните сили и същества в хода на 
руската история, а също да послужи като прекрасна 
илюстрация на всичко казано в тази книга за окултните 
подоснови на болшевизма. 
Разказът започва с кратко, но изключително важно 

встъпление за трите основни етапа на естественото 
Посвещение на самата разказвачка. Тя ги обозначава 
като ум, притежаващ пророчески дар (виждащ) разум и 
слушащо „Божията беседа” сърце. В тези етапи не е трудно 
да се почувства отзвукът на вътрешните изживявания, 
съответстващи на основните степени на съвременния 
път на Посвещение: отначало външно, предметно поз-
нание, после имагинативно и инспиративно, което са-
мата разказвачка е преминала, разбира се, с напълно 
друга степен на съзнателност, отколкото се изисква при 
горепосоченото Посвещение1095. Тези три степени от-
ново и отново се проявяват в различните епизоди на 
билината, посочвайки пътя от разсъдъчното умуване 
към правилното, „осъществявано с главата”, „мисловно” 
ясновиждане1096 (виждащ разум), а от него – до сърдеч-
ното слушане, до инспиративното възприемане на съ-
битията и тайните на бъдещето. 
Първата част на билината започва с описание на по-

ведението на руските богатири след тяхната победа над 
монголо-татарите. След победата над дошлите отвън 
луциферични сили богатирите веднага попадат под 
тяхното влияние отвътре, в своите собствени души. Без 
да използват своя ясновиждащ „разум”, гласи билината, 
те разчитали само на своя Земен или „гол ум” (разсъдък) 
и, обръщайки се към тази мъдрост на главата, те се 
възгордели с нея извън всяка мярка, хвалейки се, че ще 
победят даже самите небесни сили. Именно на това 
предизвикателство откликнали „двама небесни войни” (І: 7), 
след битката с които богатирите били принудени да 
побягнат и, намирайки убежище при Светогор, се ока-

                                                 
1095 Сравни с GA12, Глава І. 
 
1096 За „ясновиждане с главата” виж GA161, 27.ІІІ.1915. 
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зали негови пленници. А без тяхното застъпничество 
Рус останала напълно беззащитна. 
На страниците на настоящия труд вече говорихме, че 

с образите на тримата най-известни и любими руски 
богатири – Иля, Добриня и Альоша, руският билинов 
епос е изобразил трите основни аспекта на човешката 
душевна същност: Сетивната душа, Разсъдъчната душа 
или Душата на чувството и Съзнателната душа1097. Па-
дането на витязите под луциферичното изкушение за-
почва с Альоша, а следователно, то произлиза от еднос-
транчивото и изопачено възприемане на импулсите на 
още неодухотворената Съзнателна душа. Те съблазня-
ват богатирите да се големеят със своята външна, чисто 
Земна сила и с мъдростта на главата и по такъв начин 
изкушението постепенно се разпространява върху двете 
други душевни начала. Може също да се каже, че тази 
последователност на попадане на богатирите под луци-
феричното изкушение, водещо от Съзнателната душа 
обратно към Разсъдъчната душа или Душата на чувст-
вото и по-нататък към Сетивната душа, потвърждава 
противодействието на това направление на цялата Зем-
на еволюция. (В билината това е посочено като излиза-
не срещу „небесните войни”, т.е. против представителите 
на правилното развитие, отначало на Альоша, „който пръв 
започна да се хвали” (І: 8), после Добриня и, накрая, Иля, 
след когото следват още двама богатири). 
Сега, пребивавайки в своето каменно заточение и 

нищо не възприемайки „в тъмнината” със своите външни 
физически сетива и свързания с тях разсъдък, руските 
богатири се обръщат към висшите сили на своите души 
и преди всичко към техния чуващ, виждащ и всичко 
разбиращ „разум”. И тогава им се разкрива, как в тяхно 
отсъствие „Кривдата” е завладяла Светата Рус: 

 
Как из Светата Рус тръгнала Кривдата, развихрила се, 
Самата Кривда нечиста, поганска, 
Как тя яде народа православен, 
Църквите Божи затваря, 
Хората руски убива (ІІ: 8-12). 
 
Кривдата е противоположност на правдата1098, тя е 

същност, изцяло състояща се само от лъжа. А лъжата в 
нашия Космос е рожба на Ариман. Поради това под 
Кривда в билината се подразбира мощното ариманично 
Същество, стоящо зад болшевизма, инспириращо бол-
шевизма. Словата на билината за това, че Кривдата 
църквите затваря и хората руски убива, точно съответс-
тват на мероприятията на болшевиките по отношение 
на религията и на началото на червения терор. 
Още една малка подробност потвърждава, че под 

Кривдата и нейната войска в билината се подразбира 
именно болшевишкото нахлуване: в ІV част разказвач-
ката нарича войската на Кривдата „червения звяр” (ІV: 84).  
Също и Рудолф Щайнер нееднократно е посочвал 

„зверската” природа на болшевизма (виж по-горе). За 
бъдещото явяване1099 на звяра подробно се говори и в 

                                                 
1097 За тези три билинови богатири виж по-подробно в б.п.ч. 649. 
 
1098 Бел. пр.: На истината, на справедливостта. 
 
1099 Бел. пр.: Въплъщаване. 

Откровението на Йоан1100. В него се споменава черве-
ният цвят като цвят на дракона, борещ се против „жена-
та, облечена в Слънце”, или Небесната София1101. А за 
дракона и по-нататък се съобщава, че именно той „е дал 
властта на звяра”1102. Разбира се, образите на Апокалип-
сиса са обърнати към много по-отдалеченото бъдеще. 
Обаче описаните в тях бъдещи изпитания, които някога 
ще бъдат участ на цялото човечество, може да се под-
готвят още сега с изпитанията на нашето време, които 
хората трябва правилно да разберат – като предвестия – 
за да посрещнат добре подготвени и всичките предсто-
ящи изкушения. 
От своето заточение руските богатири скоро разби-

рат, че зад образа на Кривдата се скрива самата адска 
бездна, от която Кривдата черпи своите сили. Седейки 
в каменните пещери, те със своя духовен слух чуват от 
устата на Кривдата още и думите на самия антихрист: 

 
От мен, от Кривдата, нищо по-силно на света няма, 
С всяка сила мога да се боря, 
И със Самия Христос – Царя Небесен! (ІІ: 13-15) 
 
Виждайки и чувайки това, в „голяма мъка”, в „мъка адска, 

мъченическа” (ІІ: 3-4) се измъчват руските богатири, без-
силни да надвият бедата неизразима, да освободят от 
Кривдата земята Руска, да спасят от нея народа христи-
янски. Обаче страданието постепенно усилва в тях и 
особено в техния предводител Иля духовното зрение, 
което постепенно от главата прониква в сърцето, про-
буждайки в него висшата способност да възприема 
духовни инспирации: 

 
Викът му силен от сърцето дойде (ІІ: 22). 
 
Тази възникнала в сърцето на Иля нова инспиративна 

способност се издига след това обратно в областта на 
главата: 

 
А от сърцето отиде в побелялата глава на Иля (ІІ: 23). 
 
Сега Иля е в състояние до известна степен да съизжи-

вее потока етеризирана кръв, постоянно течаща от сър-
цето в главата, а от главата все по-далеч навън, в обк-
ръжаващия го духовен Космос. С този поток, обаче, от 
времето на Мистерията на Голгота е свързан още един 
поток, а именно – потокът на етеризираната Кръв на 
Христос1103. Именно съединяването с него разкрива на 
молитвеното съзнание на Иля космичната сфера на 
Мария-София, сферата на божествено-духовните Йе-
рархии, простиращи се от Земята до висшата космична 
сфера на самия Христос1104. 
Сега вече самата Мария-София горещо се моли за 

                                                 
1100 Глава 13. 
 
1101 Глава 12. 
 
1102 13: 3. 
 
1103 Виж б.п.ч. 884. 
 
1104 За космичната сфера на София виж по-подробно в: Сергей О. 
Прокофиев. Дванайсетте Свети Нощи и Духовните Йерархии. Антро-
пос. издат. „Даскалов”, Стара Загора 2004. 
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руските богатири у Христовия престол. И Христос дава 
„на Архангел Михаил и на Егорий Храбри” (ІІІ: 24) заповед – да 
съберат всички небесни Йерархии (от които са назова-
ни шест), за да съпровождат Мария-София „през всичките 
седем небеса” (ІІІ: 35) чак до самата Земя. Мария-София се 
спуска на Земята и освобождава богатирите от много-
вековното заточение в каменните пещери на Свето-
гор1105. 
По удивителен начин Мария-София нееднократно е 

отъждествявана в билината с „Майката на нашата родна земя 
(родна земя, т.е. родина, отечество. Бел. пр.)” (ІІ: 37). 
Тази подробност на билиновото повествуване свиде-
телства за наличието в руския народ на знанието за 
това, че именно руската земя притежава свойството да 
отразява за живеещите на нея хора посредством еле-
мента на светлината висшите небесни сфери с пребива-
ващите в тях духовни сили и Същества, в дадения слу-
чай със силите на Мария-София, духовните Йерархии и 
самия Христос. Особено ясно към тази тайна сочат 
заключителните думи на Мария-София към Светогор: 
„...земята Света-Руска... сестра Моя по-малка” (ІІІ: 48-49). 
Пречистили се чрез страдание, руските богатири нак-

рая излизат на воля от недрата на Светата планина. Но 
те напускат своята многовековна тъмница вече не в 
противоречащ на Земната еволюция ред, а в съответст-
ваща й последователност: първи – Иля, втори – Добри-
ня, трети – Альоша1106, след когото следват още двама 
витязи. 
Сега, оказали се на свобода1107, богатирите, в лицето 

на техния предводител и глава – селския син Иля, тряб-
ва да изкупят предишната прекомерна гордост и свър-
заното с нея временно падане под действието на 
луциферичните сили. А това означава, че Иля 
Муромец, като носител на Сетивната душа на 
източнославянските народи, трябва сам да срещне и да 
победи в своята душа Луцифер, стремящ се с всички 
сили „да приспи” (ІV: 30) пробудилото се у руския богатир 
висше духовно съзнание, да го принуди „да забрави” (ІV: 
37) доброволно приетата от него висша мисия1108. 
                                                 
1105 За особеното отношение на източнославянските народи към 
космичната сфера на София виж Глава 14. 
 
1106 Тази последователност изразява също постепенното проникване 
на изначално коренящия се в Сетивната душа на източнославянските 
народи „дух на Граала” в по-висшите душевни членове – в Разсъдъчната 
душа или Душата на чувството и в Съзнателната душа. 
 
1107 Във връзка с този епизод Н. Мишеев привежда съдържанието на 
разговора между дошлите да послушат билината селяни и разказвач-
ката, от който следва тяхната обща увереност в това, че ако руските 
богатири са умрели или са се вкаменили, то е само временно и скоро 
ще оживеят, а ако са заточени в каменните пещери за своите грехове, 
то скоро ще излязат на воля и ще освободят земята Руска. В тази 
необичайна беседа се съдържа може би последното, фактически вече 
безсъзнателно, но все още живеещо сред обикновения народ, знание 
за съществуването на превъплъщаването, която идея по принцип е 
много близка на общата психологична нагласа на Изтока на Европа. 
 
1108 Фактът, че освен Иля, всички богатири се потапят в сън, насочва 
към още слабото развитие в онова време в руския народ на силите на 
Разсъдъчната душа или Душата на чувството и на Съзнателната душа. 
В дадения случай обаче тяхното заспиване е насочено не против 
общата еволюция на човечеството. Понеже двата висши душевни 
принципа трябва да се развиват на Изток в Европа постепенно, а и 
богатирите заспиват не поради вътрешна слабост и не в резултат на 

И ето че му се явява и „Около Иля със сладък шепот се уви-
ва” (ІV: 29) отначало още непознато духовно същество. 
Но богатирът решително отхвърля всичките негови 
съблазни и тогава то, вече отдалечавайки се, му разкри-
ва своята истинска природа на луциферичен демон на 
нощта и безпаметството, явявайки му се в образа на 
вещица и змия (ІV: 47-48). 
Устояли на това изпитание и окончателно освободи-

ли се от всички вътрешни душевни магьосничества на 
Луцифер, богатирите са готови да започнат бой с Крив-
дата. А излизат те против нея не само в реда, съответст-
ващ на правилната еволюция на човечеството, а, нещо 
повече, образувайки около нея окултен знак, магична 
форма на кръст в кръг: отпред – Иля, отдясно – Добри-
ня, отляво – Альоша, отзад – Иван, а наоколо, от всички 
страни, където е нужна неговата помощ – Василий (ІV: 
71-78). 
По-нататък разказвачката рисува образа на самата 

Кривда, своята ясновидски видяна имагинация на сто-
ящото зад болшевизма и инспириращо го демонично 
Същество с ариманична природа: 

 
Показа се тя… Цялата, огромна… 
С едно око гледа… На една страна изкривена! 
С муцуна на куче вместо лице, 
С език – цяла верста, се облизва (ІV: 91-94). 
 
„Трийсет дни, три часа, три минутки” (ІV: 100) воюваха с 

Кривдата руските витязи. Самото число 333, представ-
ляващо половината от числото на „Слънчевия Демон”, 
трябва да подготви слушателя за по-нататъшното разк-
риване на тайната на стоящите зад Кривдата още по-
мощни сатанински сили. На това число в билината е 
противопоставено друго: „с четирсет пудов боздуган” (ІV: 95) 
е въоръжен Иля. Числото четирийсет посочва непос-
редствената връзка на богатира с Духовния свят. Чети-
рийсет дни – това е времето, протичащо между Възкре-
сението на Христос и Неговото Възнесение. В посмър-
тния живот на душата то съответства на момента на 
нейното окончателно съединяване с Духовния свят. 
Обаче веднага щом Иля се наканва смъртно да порази 

Кривдата със своя мощен боздуган, тя внезапно изчез-
ва, сякаш някой, засега невидим за духовното зрение на 
богатирите и още по могъщ от Кривдата, всеки път я 
спасява от натиска на витязите, след което нейните 
сили се усилват и числеността на нейната „черна рат” (ІV: 
99) нараства. 
Убеждавайки се в невъзможността да победи Кривда-

та само с човешки сили, Иля се „навежда към Майката родна 
земя” (ІV: 108), т.е. при посредничеството на отразената от 
руската земя светлина се обръща със своя ясновидски 
разум (с имагинативното съзнание) към Богородицата 
(ІV: 109-110), към силите на космичната сфера на Мария-
София. Но едва когато успява да се издигне на следва-
щата степен, до „чуването със сърцето” (инспиративното 
съзнание), той получава способността да възприеме 
тихия, едва чуван отговор от съкровените дълбини на 

                                                                                  
изкушение, а с разрешението на Иля, който, като представител на 
Сетивната душа, остава да бодърства един за всички (сравни с Глава 
16-Г и Глава 20). 
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своята душа, от постоянно присъстващите в нея божес-
твено-духовни сили: 

 
На сърцето му, озъртайки се, душата тихо мълви, 
Че сила неземна, но не небесна, 
Не небесна, а подземна, 
Стои редом с Кривдата, 
Да се бие на Кривдата заповядва (ІV: 115-119). 
 
В този отговор за пръв път се открехва тайната на от-

ношението на Кривдата към силите „подземни” (към си-
лите на бездната), т.е. към сферата на самия антихрист; 
зад ариманичния демон на болшевизма постепенно 
започва да изпъква образа на неговия космичен 
ръководител. 
Едва сега, когато всички човешки сили в борбата със 

злото са изчерпани, на руските богатири за пръв път им 
се изпраща помощ от висшите светове. Редом със себе 
си те внезапно откриват още един витяз, в когото узна-
ват Егорий Храбри, един от онези неразпознати от тях 
по-рано „двама небесни воини” (І: 7), с които те, попаднали 
под луциферичната прекомерна гордост и „забравили за 
службата си на православната Рус” (ІV: 135), поради своето ду-
шевно ослепление са пожелали да победят. А сега, пре-
минавайки през всички мъки и страдания на заточение-
то в недрата на Светата планина и дали обет-клетва 
велика: 

 
...Да служат с вяра и правда, 
С праведна вяра на земята Света-Руска, 
На народа свой руски-православен... (ІІ: 34-36), 
 

богатирите са удостоени не само отново да лицезрат 
„небесния войн”, но и да го „разпознаят” (ІV: 129). 
Духовното Същество, наречено в билината Егорий 

Храбри, което може да бъде познато само приемайки в 
сърцето си обет за жертвено служене на Светата Рус, е 
не някой друг, а ръководещият руския народ от висши-
те светове негов Народен Дух, принадлежащ към Йе-
рархията на Архангелите. Именно него съзерцава ясно-
виждащата разказвачка през образа на Егорий, олицет-
воряващ нейните чисто духовни имагинации. За това че 
тук става дума не за легендарния свети великомъченик 
Георги и изобщо не за човешко същество, свидетелства 
още и самият факт на обръщането в Духовните светове 
на Христос едновременно към Архангел Михаил и Его-
рий Храбри (ІІІ: 23-24), а също и двукратното им съвмес-
тно явяване на руските витязи (сравни с І: 6-7; VІ: 8-14). А 
и самият Михаил по-нататък се обръща към Егорий 
като към „[свой] побратим” (VІ: 24), т.е. като към принадле-
жащ от духовна гледна точка към същата архангелска 
Йерархия, като и самият той. 
За висшия йерархичен произход на Егорий Храбри 

свидетелства и неговото описание. В билината той е 
назован „Застъпник на земята Света-Руска” (V: 25); той говори с 
глас „ясен, ангелски” (V: 13-14)1109, а очите му горят с огън, 
                                                 
1109 Според учението на Дионисий Аеропагит за небесните йерар-
хии, думата „ангел” или „ангелски” може да се употребява като наз-
вание на най-близката до човека Йерархия на Ангелите и като общо 
обозначение на цялата възходяща редица Йерархични Същества. Във 
второто значение на тази дума епитетът „ангелски” е правомерен и 
при описанието на Архангела (виж Дионисий Аеропагит. За небесни-

издигащ се от неговото сърце, изпълнено с „любовта му 
към земята Света-Руска” (V: 33). Неизразимо прекрасен е 
Егорий Храбри, целият е пронизан със светлина, сияе в 
злато и сребро, блести в бисери, целият е обсипан със 
звезди небесни… (V: 26-30). Четейки това дълбоко пое-
тично описание, ми се струва, че едва ли е възможно 
по-прекрасно и художествено да се предаде възвишена-
та имагинация на руския Народен Архангел. 
За билината е характерно и прибавянето към неговото 

име на думата „светлина”: „светлината-Егорий” (V: 5, 8, 25, 31, 
35, 41 и т.н.). Тя сочи към важната тайна на взаимодейст-
вието на руския Народен Архангел със своя народ. Ма-
кар това взаимодействие да носи чисто духовен харак-
тер, то се нуждае от определено посредничество, което 
Архангелът намира сред Земните елементи. Съвремен-
ното духовно изследване посочва, че за руския Народен 
Архангел такъв външен посредник е именно елементът 
на светлината (за другите народи посредници са други 
елементи)1110. Това непосредствено е свързано с вече 
описаното особено отношение на руския човек към 
неговата земя и към онази роля, която играе изживява-
нето на светлината (виж Глава 15). 
Явил се на руските витязи в духовно съзерцание, 

„светлината-Егорий” ги утешава (V: 15), дарява ги с прошка 
за предишната им прекомерна гордост (V: 18) и им възв-
ръща изразходваните в битката сили (V: 23). 
Най-младият от богатирите, „...млад Альоша, що навремето 

пръв се похвали” (V: 34) – представителят на Съзнателната 
душа – задава сега на „светлината-Егорий” решаващия въп-
рос: защо те не са го познали, срещайки се с него на 
„Сафат-река”, и даже са влезли в схватка с него? В отго-
вор Егорий разкрива на Альоша и на другите богатири 
тайната на пагубното действие на прекомерната гор-
дост и прекомерното увлечение към външните матери-
алистични достижения на Земната цивилизация (на 
външната сила) върху висшите способности на човека, 
върху неговия виждащ разум и слушащото инспираци-
ите сърце (V: 46-49), което тогава престава да чува вис-
шите инспирации и не чувства връзката с Народния 
Архангел. 
Това единствено многословно обръщение на Егорий 

към богатирите в отговор на въпроса на най-младия от 
тях: „Първо за теб е моята поука, а за другите не е поука, а добър 
съвет” (V: 43) – свидетелства за голямото значение, което 
той придава на развитието в руския народ на одухотво-
рената Съзнателна душа. Основата за нейното развитие 
вече е положена от въпроса на Альоша, който е всъщ-
ност източноевропейската метаморфоза на въпроса на 
Парсифал и същевременно начало на приобщаването на 
руските богатири към Мистериите на Граала, към глав-
ното спиритуално течение на цялото Земно развитие, 
водещо началото си непосредствено от Мистерията на 
Голгота. 
Рудолф Щайнер във връзка с това е казвал: „В умение-

то да се поставят въпроси е положено възходящото течение в 
развитието на човечеството. След Мистерията на Голгота ние 
неизбежно имаме две течения в развитието на човечеството: 
                                                                                  
те йерархии). 
 
1110 Виж GA181, 30.ІІІ.1918. 
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едното носи в себе си Импулса на Христос и постепенно издига 
до спиритуални висоти; и другото, което е сякаш продължение 
на слизането и води в материалния живот, в материализма... В 
спиритуалното течение ние трябва да се учим да задаваме въп-
роси. А материалистичното течение отклонява хората далеч от 
поставянето на истинските въпроси”1111. Отговорът на Его-
рий на най-младия богатир: „...без светъл разум е нощ тъмна в 
сърцето...” (V: 48) – може с основание да се счита ключ 
към пълното развитие на одухотворената Съзнателна 
душа. 
Наставлението на Народния Архангел на свой ред да-

ва възможност на руските богатири значително да уси-
лят в себе си действието на потока на етеризираната 
кръв, течащ от сърцето към главата: 

 
И стигнаха добрите слова на светлината-Егорий до богатирите 

руски, 
До богатирите руски, до самото им сърце горещо (VІ: 1-2). 
 

А по-нататък вече съвсем конкретно: 
 
В сърцето си го положиха, в ума-разума запечатаха... (VІ: 3). 
 
Намерили съзнателен достъп до течащия в тях поток 

от етеризирана кръв, руските богатири могат сега и 
духовно да идентифицират втория „небесен войн”, с кого-
то те, в своето ослепление, също са се опитали да се 
бият при Сафат-река – прославения спътник на „светли-
ната-Егорий”, самия Архангел Михаил. Може само да се 
учудваме, колко окултно точно е посочена в билината 
връзката между осъзнаването от богатирите на течащия 
от сърцето към главата поток от етеризирана кръв и 
„познаването” на Слънчевия Архангел1112: 

Веднага щом в сърцето си те това положиха, 
 

(има се предвид поучението на Егорий, спомагащо за 
развитие на одухотворената Съзнателна душа) 

 
В сърцето си положиха, в ума-разума запечатаха, 
Забелязаха редом с Егорий Храбри 
Друг войн, светъл-пресветъл, велик, могъщ... 
 
А като го познаха, на колене, като един, паднаха... 
 
На Архангел Михаил, Архистратега на Небесните сили 

се поклониха (VІ: 6-9, 11, 14). 
 
От казаното се вижда, че не прекомерната гордост, а 

смирението, но обезателно неразривно свързано с ис-
тинското познание, открива на руския народ пътя към 
обощочовешкото служене, към служене не само на своя 

                                                 
1111 GA148, 6.І.1914. 
 
1112 Този „микрокосмичен” поток от етеризирана кръв, течащ от 
сърцето към главата, а от нея непосредствено в обкръжаващия Духо-
вен свят, се среща в нея с другия поток, който постоянно, но изцяло 
повече нощем, по време на сън, се влива в човека от духовния Кос-
мос, прониквайки отначало в главата, а оттам разпространявайки се 
чак до сърцето. Чрез този втори, „макрокосмичен” поток в човека 
може да въздейства Михаил.  
Виж по-подробно за двата потока: С. О. Прокофьеф. Кругооборот 
года как путь посвящения. Эзотерическое рассмотрение основных 
християнских праздников. Ереван: „Ной”, 1995. 

Народен Архангел, но и на самия „Лик на Христос” – на 
Духа на Времето Михаил – Ръководителя на цялото 
човечество. Обратно, всяко самохвалство, горделиво 
приписване на изключителни мисии и необикновени 
задачи, както това вече не един път се е случвало в рус-
ката история, в действителност само отклонява руските 
хора не само от служенето на общочовешките христи-
янски идеали, но и от служенето на Духа-Ръководител 
на своя собствен народ. Осъзнали и поправили всички-
те свои предишни грешки и благодарение на това удос-
тоени със среща с ръководещия Дух на Времето на 
нашата епоха, руските богатири отново се стягат за 
битка. Сега вече самият Михаил ги призовава и ги води 
за „боя последен, боя смъртен с Кривдата” (VІ: 21). 
Отново започва битка. И пак тръгват против Кривда-

та руските богатири в ред, съответстващ на правилната 
еволюция на човечеството, в посока, водеща към оду-
хотворяване на Съзнателната душа: първи е Иля, втори 
– Добриня, трети – Альоша, а след тях са Иван и Васи-
лий1113. Обаче сега те се сражават вече не само със „са-
мата Кривда едноока”, но и с „незнайния й покровител” (VІ: 37), 
стоящ зад нея. Отбелязаната дума играе ключова роля в 
разглежданата част на билината. Понеже до последната 
минута нито руските витязи, нито даже предвождащият 
ги „светлина-Егорий” още не са започнали да проумяват, 
кой в действителност стой зад Кривдата. 

                                                 
1113 Броят на споменатите в билината витязи може да бъде интерп-
ретиран по различен начин, в зависимост от избраната гледна точка. 
Още самият брой на богатирите – пет (в руската билинова традиция 
те са много повече. Виж Д. Барлен. Русские былины в свете тайнове-
дения. Калуга, 1992) – насочва към петчленния човек на Шестата 
културна епоха (виж Приложение І), към когото в лицето на Егорий 
Храбри и Архистратег Михаил се присъединяват и двата още по-
висши принципа: Духът-Живот и Човекът-Дух, допълвайки го до 
висша пълнота и завършеност. 
Още една възможна интерпретация произтича от самата последова-
телност: Иля – Добриня – Альоша. Тя посочва пътя, водещ към оду-
хотворяване на Съзнателната душа, от която единствено може да 
поникне новият духовен живот. Неговото начало вече е въпросът на 
Альоша, зададен на Егорий. После към Альоша се присъединяват 
„Иван Гостинни, син на търговци” (ІV: 15) и „Васка Буслаев от свободния Новгород” 
(ІV: 16), последният като представител на новгородската република с 
нейното демократично народно управление („вече”). Като цяло полу-
чаваме следната картина: 

 

 
 

При това импулсът на Иван е сякаш метаморфоризираният и издиг-
нат на по-висока степен икономически импулс на Иля (последният 
произлиза „от селски род” (ІV: 12)), а импулсът на Василий е метаморфо-
ризираният импулс на Добриня, „болярския син” (ІV: 13), т.е. предшестве-
ника на бъдещото руско дворянство, основа на държавно-правовия 
живот на царска Русия. По такъв начин билината свидетелства за 
вътрешната предразположеност на руския народ към тричленността 
на социалния организъм (сравни с Приложение ІІ). 
Освен това, в контекста на настоящия труд тримата главни руски 
богатири може да бъдат разбрани и като представители на трите 
основни духовноисторически периода на руската история: Иля – 
представител на допетрова Рус; Добриня – на времето от Петър до 
края на ХІХ в.; Альоша – на съвременната епоха. 



 
Наука за Духа − Антропософия 
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И така, води се битка вече „не човешка”, а „между силите 
небесни и силите подземни” (VІ: 40-42). Руският Народен Ар-
хангел и Духът на Времето Михаил се сражават с тай-
ния покровител на Кривдата. 
И по-нататък следва един от най-завладяващите епи-

зоди на билината. В него изключително драматично се 
описва, как в последния момент даже самият светлина-
Егорий не може да избегне грешка, а го спасява Архис-
тратег Михаил, който „с меча огнен главата й [на Кривдата] 
отсече” (VІ: 65). Едва сега пред очите на Егорий и руските 
витязи се разкрива истинският облик на антихриста – 
истинският инспиратор на Кривдата. 
Така с помощта на Духа на Времето – Михаил, рус-

кият Архангел разпознава истинския облик на главния 
противник на Христос в нашия Космос: 

 
Егорий Храбри видя и разпозна Антихриста. 
Тогава и поганската1114 войска на Кривдата бе победена, пленена 

(VІ: 72-73). 
 
Тук е необходимо още да се отбележат двете главни 

особености на светлината-Егорий, зад образа на който 
се крие имагинацията на руския Народен Архангел. 
Първо, неговата близост до Архистратега на небесните 
сили – Михаил, която многократно е посочена в били-
ната (виж І: 6-7; ІІІ: 23-24; VІ: 8-14, 24, 38). Съществуването 
на такава близост се потвърждава също от думите на 
Рудолф Щайнер в неговата първа лекция за руски ант-
ропософи: „Вашата Народна душа вече е поела задължението 
за вас по отношение на човечеството. Вие трябва само да отк-
риете тази Народна душа и да й позволите да заговори чрез 
вашите мисли, чувства и волеви импулси. И ако вие почувства-
те цялата своя отговорност пред нея, тогава ще изпълните своя 
дълг и към цялото човечество”1115. 
Превеждайки тази мисъл на езика на образите на би-

лината, може да се каже: ако руските хора намерят пътя 
към своя Народен Архангел, към светлината-Егорий и 
напълно се проникнат от неговите импулси, то тогава 
пред тях ще се открие възможността да изпълнят своята 
мисия и към цялото човечество, ръководено сега от 
Архистратега Михаил. 
Именно този път показва на руския народ пророчес-

ката билина; пътя, водещ чрез вътрешно смирение и 
покаяние отначало към познание на своя Народен Дух 
и на неговите задачи, а после към познание и служене 
на Духа-Ръководител на цялото християнско човечест-
во. Самият факт, че в свръхсетивните светове руската 
Народна душа е поела задължението пред сегашното 
духовно ръководство на цялото човечество, неопро-
вержимо свидетелства за тяхната близост, за която раз-
казва билината. 
Втората съществена особеност на Егорий е неговата 

младост: „Млад, приказно красив е светлината-Егорий” (V: 31) – 
се говори за него в билината; „горещо, младо е сърцето на 
Егорий Храбри” (VІ: 43). И тази негова характеристика точ-

                                                 
1114 Бел. пр.: Поганый=1. Долен, нечист, презрян, лош, негоден, 
отвратителен; 2. Езичник, нехристиянин, друговерец (първоначално в 
древната църковна литература: езически; от латински: peganus ). 
 
1115 GA158, 11.ІV.1912. 

но съответства на думите на Рудолф Щайнер за руската 
Народна душа във втората лекция за руските антропо-
софи: „Аз говоря за вашата действително съществуваща в 
Духовния свят Народна душа, която се намира в очакване на 
своята бъдеща задача: тя е изпълнена с очакване, изпълнена е с 
надежда, изпълнена е с вяра и твърдост. Ако я сравните със 
западноевропейските Народни души, тя може да създаде впе-
чатление, от една страна, на млада, възходяща, а от друга – на 
престаряла, изнемощяваща”. И по-нататък: „Руската Народна 
душа, Съществото от Йерархията на Архангелите, е млада и 
пълна с надежда, тя ясно разбира своята задача. И от руските 
антропософи зависи, ще намерят ли те моста от индивидуална-
та човешка душа към Народната душа, ще се научат ли да 
разбират онова, което очаква от тях Народната душа”1116. 
За същото разказва и билината, описвайки, как след 

победата над Кривдата с нейната „черна рат”, 
 
Богатирите руски, могъщи, стародавни 
При Егорий Храбри отвсякъде се сбираха... 
 
...светлината-Егорий обкръжаваха... (VІІ: 1-2, 4). 
 
И отново се обръщат витязите към Духовния свят, 

отново се „молят на Майката на родната земя” (VІІ: 15). Поради 
общата „молитва на витязите руски и на Егорий Храбри до Богоро-
дица” (VІІ: 17) небесната Мария-София отново моли Своя 
Син да освободи земята Руска от силите на антихриста. 
И вследствие на нейното застъпничество Христос дава 
заповед на Архистратег Михаил да изгони антихриста 
от Руската земя (VІІ: 36-38). 
В заключението на билината има описание на още 

една духовна битка. Тя, обаче, не трябва да бъде отъж-
дествявана с битката на Михаил с дракона, за която 
разказва дванайсета глава на Откровението на Йоан1117, 
тъй като там става дума за отдалечените апокалиптични 
съдби на цялото човечество, а тук – преди всичко за 
бъдещите съдби на Руската земя. Поради това Христос 
в отговор на молбата на Своята Майка отговоря: 

 
Не е дошло още времето на този Антихрист главата да бъде 

отсечена, 
Този ден и час е велика тайна, необяснима... 
[Но] Дойде време този Антихрист Светата-Руска [земя] да 

напусне... (VІІ: 30-32). 
 
Даже тази „малка битка” с антихриста е възложена не 

на Егорий, а на самия Михаил, защото от нейния изход 
зависи съдбата на цялата Шеста културна епоха, а сле-
дователно, в определена степен – и на цялото човечест-
во. 
По такъв начин в последната част на билината се го-

вори за третото голямо изкушение1118, което ще нас-
тъпи на земята Руска в бъдеще, преди началото на 

                                                 
1116 GA158, 5.VІ.1913. 
 
1117 Откровен. на Йоан 12: 7-9. 
 
1118 Трето – в хода на повествуванието на билината; а от гледна 
точка на историческото развитие на Рус, изложено симптоматически 
в Глава 16 и Глава 17 на настоящия труд, това изкушение трябва да 
бъде означено като четвърто. 
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Шестата културна епоха. А руските богатири ще успеят 
да устоят на него, само ако намерят пътя към Народния 
Архангел: 

 
Битката велика, невиждана гледаха, 
Гледаха и към светлината-Егорий, побратима свой, се сбираха 

(VІІ: 46-47). 
 
За да се разбере по-добре същността на това трето из-

кушение, е необходимо накратко да си спомним за пър-
вите две. Така, отначало руските витязи се борят с лу-
циферичните сили (външен носител на които са били 
татаро-монголските орди), за което се говори в самото 
начало на билината. След това те се сражават с арима-
ничните сили на Кривдата заедно със „светлината-Егорий”, 
Архангела-ръководител на руския народ, на когото 
само в най-решаващия момент идва на помощ Архист-
ратег Михаил. Накрая, за третата битка против бъдеща-
та мисия на „Светата Рус” се вдигат още по-страшни и 
заплашителни сили. От духовнонаучна гледна точка 
можем да ги наречем азурични сили. 
Още в Откровението на Йоан може да се намери 

указване към тази трояка природа на злото в нашия 
свят. Боговдъхновеният ясновидец разказва за лъжеп-
ророка, звяра и дракона1119. В нашия случай обаче това 
още не е апокалиптичното действие на антихриста, 
което ще предхожда последните времена на целия Зе-
мен еон, а само проявяване на тъмните сили на антих-
риста чрез посредничеството на третата и най-могъща 
категория служещи му Духове на злото. А да ги победи, 
според билината, може единствено Михаил като „Лик на 
Христос” и Негов най-близък и пряк посланик1120: 

 
И заповядва Христос Царят Небесен 
На Архистратега Свой, Михаил Архангел, 
Антихриста хищен от земята Света-Руска да прогони (VІІ: 36-38). 
 
Според духовнонаучните изследвания на Рудолф 

Щайнер, азурите преди всичко ще се стремят „да откъс-
ват парче по парче от „аза”[на човека]”1121. Физически носи-
тел на силите на „аза” в човека е неговата кръв. Поради 
това, изразявайки се на образно-имагинативен език, 
може да се каже, че азурите от самото начало ще носят 
със себе си склонността към духовен вампиризъм. Тях 
може също да ги оприличим на някаква демонична 
птица, с клюн и нокти изтръгваща от човека „парче по 
парче” субстанцията на неговия „аз”. 

                                                 
1119 Откровен. на Йоан 16: 13. 
 
1120 Това е свързано с действието на азурите в човешката еволюция 
главно със силите, съответстващи на Йерархията на Архаите, към 
които от 1879 г. в качеството на нов Дух на Времето принадлежи 
също и Михаил. Напротив, Ариман действа в нашия Космос повече 
със силите, съответстващи на Йерархията на Архангелите, а Луцифер 
– на Ангелите (сравни с GA154, 25.V.1914, а също с GA110, въпроса 
за азурите, зададен след лекцията от 21.ІV.1909-ІІ). 
Може също да се каже, че в лицето на Луцифер ние имаме работа със 
Съществата, изостанали на Старата Луна; в лицето на Ариман – със 
Съществата, изостанали на Старото Слънце (виж GA120, 22.V.1910), 
а в лицето на азурите – със Съществата, изостанали още на Стария 
Сатурн (виж GA99, 2.VІ.1907). 
 
1121 и следващия цитат: GA107, 22.ІІІ.1909. 

Страшната тайна за действието в човечеството на 
азуричните сили съзерцава сега предсказателката-
разказвачка, създателката на пророческата билина. В 
образа на гигантски черен гарван се явяват те пред 
нейния ясновидски взор. 

 
Държи гарванът черен с краката си Светата Руска [земя], 
С крила я прикрил, с нокти я разкъсва, с клюн я кълве, 
С клюн железен я кълве, горещата й кръв пие (VІІ: 53-55). 
 
И този билинов образ точно съответства на думите на 

Рудолф Щайнер за азурите: „Не обезателно целият човек 
трябва да попадне под тяхно влияние, а азуричните сили ще 
откъсват парчета от неговия Дух”. 
Имагинацията на черния гарван в билината е демо-

ничният противообраз на имагинацията на орела, в 
който на ясновиждащата разказвачка й се открива Ми-
хаил (VІ: 64). И орелът, и гарванът имат отношение към 
човешкия „аз”, но намеренията им са диаметрално про-
тивоположни1122 – първият изгражда „аза”, вторият го 
разрушава. 
Освен това, орелът е символ на Йоан, любимия уче-

ник на Господа, създателя на „Откровението”, единст-
вената книга на Новия Завет, разказваща за Архангел 
Михаил (Глава 12), а също автора на най-езотеричното 
Евангелие, в което се говори за дълбоката и изначална 
връзка на Христос с всеки човешки „аз”1123. Понеже 
след Мистерията на Голгота Христос иска да помогне 
на всеки човек в работата му по преобразяване на свое-
то същество изхождайки от „аза”, която трябва да за-
върши с одухотворяване на целия човек, т.е. с неговото 
пълно уподобяване на Христос. Християнският окулти-
зъм нарича този процес постепенно превръщане на 
Скорпиона в Орел. Обаче по пътя към този висок идеал 
на човечеството му предстои още да премине през най-
сериозни изпитания и да преодолее големи изкушения. 
Именно за тази тяхна част, която се пада на руския 
народ, разказва пророческата билина. 
Изостанали още на Стария Сатурн, състоящ се само 

от субстанцията на топлината и огъня, азурите не поз-
нават възникналата в епохата на Старото Слънце днев-
на, слънчева светлина. Затова в билината при описани-
ето на черния гарван се говори за превърнатите в зло 
космични сили на огнената стихия, които той владее: 

 
Очите му – преизподня огнена, изпепеляваща [всеизгаряща], 

злобна (VІІ: 51). 
 
А навън той разпространява само тъмнина, закриваща 

самото Слънце:  
 
Издигаше се целият огромен, тъмен, с очи огнени. 
Закриваше с чернотата своя слънцето алено, затъмняваше 

небето ясно... (VІІ: 66-67). 
 
Евангелието нарича такава тъмнина „външна тъмни-

                                                 
1122 Най-низш член на Духовните Същества, принадлежащи към 
категорията на Архаите, или Духовете на Личността, е човешки “аз”. 
(виж GA99, 2.VІ.1907). 
 
1123 Виж GA103. 
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на”1124, с което посочва нейната изначална враждебност 
на най-вътрешната същност на човека – на неговия 
„аз”. Именно с тази обективна космична тъмнина по 
заповед на Христос сега влиза в битка небесният войн 
Михаил. От източната, слънчевата страна (VІІ: 57) се 
появява той на бойното поле като представител на не-
бесната светлина, като пратеник на духовното Слънце. 
Според духовнонаучните изследвания на Рудолф 

Щайнер, азурите в пълна степен ще проявят в човечес-
твото своите сили едва в бъдеще1125. Изхождайки от 
окултната закономерност на действието в човешката 
история на импулса 666, може да се предположи, че 
описаната в билината битка с азуричните сили ще дос-
тигне своята кулминация около 2664 година, когато 
„числото на звяра”1126 ще се появи в неговото развитие за 
четвърти път1127, съответстващ езотерично на степента 
                                                 
1124 Ев. Матей 22: 13. 
 
1125 Виж GA107, 22.ІІІ.1909. 
 
1126 Откровен. на Йоан 13: 18. 
 
1127 Третото появяване на числото 666 в световната история 
(3х666=1998) ще бъде свързано с ново усилване на въздействието на 
„звяра” върху цялото човечество, особено при посредничеството на 
онези ариманични Същества, едно от които в началото на третото 
хилядолетие ще се въплъти на Земята. 
 {Бел. пр.: «С приближаването на 1000-та година сл.Хр. европейци-
те със страх чакаха физическия край на света. Този страх беше поро-
ден от ариманичния Дух. Около прехода, на границата на хилядоле-
тията ариманичните и луциферичните сили придобиват необичайна, 
изключителна власт. Ариманичните сили във всяко отношение силно 
действат в десетичната бройна система. През другите столетия тези 
сили се намират повече в равновесие. Оттук произлиза и народното 
поверие, че само за хиляда години Луцифер и Ариман са оковани във 
вериги, след което за късо време се освобождават от тях. В предхрис-
тиянските времена около границата на хилядолетията силно влияеха 
добрите сили. Така около 3000-та година пр.Хр. се строяха пирамиди, 
около 2000-та беше епохата на Авраам и разцветът на Вавилонската 
култура,  около 1000-та – епохата на Давид и се подготвяше строи-
телството на Соломоновия храм. В нулевата година на Земята дойде 
Христос. Сега отново е засилено влиянието на ариманичните Духове, 
то нараства с приближаването на 2000-та година. В изкуството и 
влиянията върху него... новото, което трябваше да дойде в 1000-та 
година сл.Хр. не можа да си пробие път. Норманите, 
разпространяващи се от Скандинавия по Западна и Средна Европа, в 
своите дървени постройки се опитваха да изразят нещо, което не 
можа да достигне пълно развитие. Вместо това разцъфна културата 
на маврите, на Кордова и Гранада. Подковообразни и стреловидни 
арки замениха християнските кръгли арки на романската 
архитектура. Антихристиянският импулс на мавританската култура 
се вижда в стреловидността на арките, които трябваше да бъдат 
кръгли. Това е знакът на Ариман. Така той действаше като Антихрист 
в строителното изкуство... чрез маврите и турците, възпрепятствайки 
развитието на изкуството на норманите... чиито постройки не можаха 
да станат онова, което трябваше да бъдат. Сега ние  трябва да създа-
ваме архитектурата на новото хилядолетие и да ползваме кръглите 
линии. След първата третина на това столетие Христос ще стане 
видим в своя етерен облик и това ще донесе могъщ импулс, 
независимо от всички пагубни склонности на столетието. Около 
1000-та година беше неизбежна вярата на хората във внушаваното им 
от Луцифер и Ариман, понеже те още нямаха в себе си съзнателния 
Импулс на Христос, но ние вече не трябва да вярваме. Ние трябва 
доброволно да приемем този нов Христов Импулс, за да можем да 
окажем отпор на Луцифер и Ариман. В ХХ столетие Луцифер и 
Ариман силно ще се стремят да завладеят името на Христос. Хората 
ще се наричат християни, без да имат в себе си дори и следа от 
истинско Християнство. Те ще беснеят против придържащите се  към 
думите на Христос в Евангелието ”Аз съм с вас през всичките дни до края на 
Земните времена” и приемащи живия, продължаващ да действа Христов 
Импулс. Смут, хаос и опустошение ще цари с приближаването на 

на „аза”, а исторически – на неговото пълно развитие в 
Съзнателната душа, понеже средата на третото христи-
янско хилядолетие приблизително ще съвпадне със 
средата на Петата следатлантска културна епоха. 
На наблюдаващите страшната битка богатири за миг 

им се струва, че силите на тъмнината побеждават; в 
сърцата им се поражда съмнение в крайната победа на 
слънчевите, Христовите, сили: „...Нима?” (VІІ: 73) – се 
изтръгва от техните души. Но това съмнение произлиза 
не от обективната духовна действителност, а се пораж-
да от несъвършенството на техните собствени органи за 
духовно възприемане. Понеже само за две степени на 
свръхсетивно познание се говори в билината: за виж-
дащия разум и чуващото сърце. А те стигат само за 
противостоене на луциферичните и ариманичните сили, 
но не и на азуричните. В последния случай е нужно 
достигане на третата, още по-висока степен на духовно 
познание, степента на интуицията, която богатирите 
още не притежават в пълна степен. Преминавайки през 
Посвещението на мисленето и чувствата, те още не са 
достигнали пълното Посвещение на волята. 
Обръщайки се към образите на приказката на Гьоте за 

Зелената Змия и Красивата Лилия, може да кажем, че в 
завършващата сцена на билината Посвещението на 
юношата остава още незавършено. Получавайки го от 
двамата крале – Златния и Сребърния – и достигайки по 
такъв начин Посвещение в своето мислене и в своето 
чувство, на него, преди да настъпи Шестата културна 
епоха, му предстои още да получи Посвещение от 
Медния крал, представител на елемента на волята, като 
нов орган на висшето познание1128, водещо към съзна-
телно изживяване на интуициите. Именно за тази вът-
решна слабост – „за малката им вяра” (VІІ: 76) – укорява рус-
ките витязи светлината-Егорий, посочвайки им с това 
тяхната основна задача: да възприемат импулсите на 
истинското познание на Духа и в своята воля. 
Колкото и да са страшни трите описани в билината 

изпитания, през които вече е преминал, преминава сега 
и още ще преминава в бъдеще руският народ, само като 
ги изтърпи той ще може да придобие духовните сили, 
необходими в Шестата културна епоха за разпростра-
няване на царството на братската любов (на Филадел-
фия) и на новата ясновидска култура по цялата Земя. 
Именно това велико бъдеще на руския народ – бъде-

щата Шеста културна епоха – възвестява на руските 
богатири в последните редове на билината светлината-
Егорий, давайки им „своята дума вярна-нерушима”, 

 
Че няма да се върне Антихристът – зъл гарван в Светата-Руска [земя], 
Че идва за земята Света-Руска велика радост, 
А за народа руски православен – милост и утешение (VІІ: 77-80). 

                                                                                  
2000-та година. Дори от нашето здание в Дорнах няма да останат и 
трески. Но когато настъпи 2086-та година, по цяла Европа ще може 
да се видят издиганите, посветени на духовни цели постройки, които 
ще бъдат изображение на нашето Дорнахско здание с неговите два 
купола. Това ще бъде златното време на постройките, в които ще 
цъфти духовен живот» (GA284, 5.ІІІ.1914, бележки на К. Щокмайер). 
 Още за Луцифер и Ариман виж, например, в GA63, GA93а, GA96, 
GA101, GA104, GA107, GA110, GA120, GA130, GA131, GA171, 
GA177, GA184, GA191, GA193, GA195, GA208, GA254, GA346.}. 
 
1128 24.Х.1908 (виж б.п.ч. 959). 
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Как Светите планини освободиха от каменните 
си пещери своите могъщи руски богатири 

 
(превод: Валентин Корнилев, Ина Михайлова и Виктор Лозанов) 
 
 
Ако умът не ти достига, питай разума си, 
Добрия, тихия, мъдрия си разум, 
Слушащия Божията беседа и затова винаги мълчалив, 
Знаещия, силния, към зова на сърцето чувствителния, 
Твоя пазител и пред Бога застъпник. 
 

I 
 
След като изтребиха край Сафат река силата татарска, 
Да се хвалят взеха витязите славни руски, 
Защото бяха изоставили разума си 
И само на голия ум се осланяха, 
Че и със сила неземна е време да се преборят. 
—— 
И яви им се сила неземна, светла, 
Двама небесни воини: не ги познаха витязите... 
Налетя им млад-Альоша, който пръв започна да се хвали, 
На две разсече двамината войни, 
И пред тях се изправиха вече не двамина, а четирима войни. 
—— 
От острия меч на Добриня Никитич 
Паднаха четиримата войни, но станаха осмина. 
След сечта на стар-Иля Муромец, 
След свиста на Вася Буслаев, копието на Иван Гостинни 
Шейсет и четирима войни се изправиха. 
—— 
Хвърлиха се витязите срещу силата неземна,  
Застанаха всинца рамо до рамо, като един. 
И започнаха да мушкат и секат, 
А силата небесна все расте и расте, 
Все напира с бой към витязите. 
—— 
Умориха се витязите, отстъпиха, изплашиха се. 
Побягнаха към Светите планини, великите, 
Големият им брат да ги защити, 
Самият Светогор, кръстният им брат, 
Светогор грамадният, винаги спящият. 
—— 
Събудиха те своя брат, 
Събудиха го и се примолиха; 
От страх без думи, без да говорят му се примолиха; 
Иля Муромец – селския син, 
Атамана свой, най-отпред бяха сложили. 
—— 
Простря Светогор очите си – езера бездънни, 
Сбърчи веждите си – гори непроходими, 
Прозина се – земята потрепери, 
Протегна се – минаващия облак закачи, 
Втренчи се в Иля като в чудо невиждано. 
—— 
Позна Иля, кръстния си брат, 
Усети със сърцето си молбата на витязите горчива, 
Подхвана Светогор руските витязи заедно с конете им, 
И ги наслага по джобовете си – пещери дълбоки, 
А сам въздъхна и дълговечен, здрав сън заспа. 
 

II 
 
А поради този негов здрав сън, 
Сън тежък, непробуден 
Голяма мъка налегна на богатирите. 
Мъка адска, мъченическа... 
Защото те самите не спят, 
—— 

 
Как Святые горы выпустили из каменныих 
пещер своих русскиих могучиих богатырей 
 
 
 
 
Где ума твово не хватает, спроси разума, 
Разума доброва, тихова, мудрова, 
От Божьей беседы всегда молчаливова, 
Вещева, крепкова, ко зову сердешному чуткова, 
Твово охранителя, перед Богом заступника. 
 

І 
 
Избив на Сафат-реке силу татарскую, 
Порасхвастались витязи славные русские, 
Не иначе как разум оставимши 
И на ум голой свой понадеямшись, 
Что и с силой нездешней пора им боротися. 
—— 
И явилась им сила нездешняя, ясная, 
Двое небесныых воителей: не признали их витязи... 
Налетел млад-Алеша, что первым расхвастался, 
На две части рассек двух воителей, 
И предстали уж четверо, не двое воителей. 
—— 
От меча вострова Добрыни Никитича 
Пали четыре воителя, но встало их восьмеро. 
После сечи стар-Ильи Муромца, 
После свиста Васьки Буслаева, копья Ивана Гостиннова 
Шестьдесят и четыре поднялося воителя. 
—— 
Бросились витязи на силу нездешнюю, 
Все плечом пошли о плечо, как один. 
Стали силу колоть и рубить, 
А сила небесная все растет да растет, 
Все на витязей с боем идет. 
—— 
Утомплись витязи, уходились, испужалися. 
Побежали в гори Святые, великие, 
Под защиту брата старшова свово, 
Брата крестовова, Святогора самово, 
Святогора огромаднова, завсегда спящева. 
—— 
Разбудили они брата свово, 
Разбудив, взмолилися; 
От страха без слова, без речи взмолилися; 
Илью-Муромца – сына крестианскова, 
Атамана свово, первым поставимши. 
—— 
Простирал Святогор глаза свои – озера бездонныя, 
Насугробил он брови свои – леса дремучие, 
Всколыхнул зевотои своей землю стоячую, 
Потянувшись, задел облако ходячее, 
На Илью как на диво дивное уставимшись. 
—— 
Признал Илью, с кем крестом своим поменялся, 
Познал сердцем мольбу витязей горькую, 
Хватил Святогор русских витязей и коней их заодно, 
По карманам своим – по пещерам глубокиим порассовывал, 
А сам, вздохнумши, долговечныим, крепким сном заснул. 
 

ІІ 
 
И от сна-то от етова крепкова, 
От тяжелова сна, от грузнова 
Великая мука богатырям выпала. 
Адова мука мученическая... 
Сами-то они не спят, 
—— 
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Не спят, а в тъмнината си не виждат, 
Но всичко чуват, с разума си всичко разбират. 
Как из Светата Рус тръгнала Кривдата, развихрила се, 
Самата Кривда нечиста, поганска, 
Как тя постоянно яде народа православен, 
—— 
Църквите Божи затваря, 
Хората руски убива. 
„От мен, от Кривдата, нищо по-силно на света няма, 
С всяка сила мога да се боря, 
И със Самия Христос – Царя Небесен!“. 
—— 
Така говори Кривдата, хвали се, 
С Руския народ се подиграва –  
Където и да е той върху Майката-земя, 
Където и да броди по нея – все е като сираче. 
И тогава се провикна стар-Иля, 
—— 
Иля – селският син в тъмнината своя, 
Викът му силен от сърцето дойде, 
А от сърцето отиде в побелялата глава на Иля. 
„Ой Ти, Богородице наша, Майка на родната земя! 
Прости на по-малките Си синове, 
—— 
На богатирите руски, стародавни, 
Че поради хвалбата си порочна 
В плен на тъмнината са затворени в планината каменна, 
Затворени там векове дълги, тежки, 
Векове тежки, жестоки и люти, 
—— 
Вдигни от сън Своя син – най-големия, 
Светогор, най-великия от великите богатири! 
Освободи ни, дай ни свобода царска, 
Да служим с вяра и правда, 
С праведна вяра на земята Света-Руска, 
—— 
На народа свой руски-православен... 
Ой Ти, Богородице, наша Майка на родната земя! 
Чуй молбата на по-малките Твои синове, 
На богатирите могъщи, Руски“. 
 

III 
 
И премина отчаяният вик на Иля, 
Иля – селския син, през планините каменни, 
И се издигна викът над минаващия облак, 
И се стрелна до небесата златовърхи, 
И спря викът, и се загнезди като болезнена топчица, 
—— 
Болезнена топчица у самия престол Богородичен. 
Богородица видя топчицата болезнена, 
Отчаяния му вик изслуша, 
Молбата на Иля в Своето сърце прие, 
В Своето сърце прие, скръбно заплака 
—— 
И към престола на Своя Син, Исуса Спасителя, 
По лазурните стъпала, склонила глава, 
Склонила глава с тиха стъпка се изкачи! 
Моли Тя Своето Чедо любимо, 
Сълзи лее – като дъжд пороен, 
—— 
Прошка моли за богатирите руски. 
И побърза на Пречистата в отговор Самият Спасител, 
Самият Спасител от престола висок да отговори: 
„О Майко Моя Любима, във всички жени благословена, 
Застъпница пред мен на всеки грешник, и голям, и малък! 
—— 
Иди и прости хвалбата богатирска, 
Хвалбата богатирска, руска – неразумна“ – 
И заповядва Самият Цар Небесен 
На Архангел Михаил и на Егорий Храбри 
Да съберат Силите и Властите Небесни 
—— 

Не спят и в темноте своей не видют, 
Но усе слышут, усе разумом своим понимают. 
Как по Святой Руси Кривда пошла, разгулялася, 
Сама Кривда поганая, басурманская, 
Как она поедом ест народ православной, 
—— 
Церкви Божии закрывает, 
Людей русскиих убивает. 
„Нет меня, Кривды, ничево сильней на свете, 
Со всякой силою могу боротися, 
С Самим Христом – Царем Небесныим!“. 
—— 
Кривда так говорит, похваляется, 
Над Русскиим народом потешается, – 
И где стоит он на Матери-земле, 
Где бредет он по ней – и все сиротинушкой. 
И тады криком крикнул Илья-стар, 
—— 
Илья – сын крестианский в темноте своей, 
Крик-то ему великой сердце подало, 
А от сердца пошло в голову седую Ильи. 
„Гой еси Ты, Богородица наша, Мать сыра земля! 
Ти прости сынов Твоих младшиих, 
—— 
Богатырей русскиих, стародавниих, 
Что с похвалбы своей нечестивой 
В темном полону сидят в горе каменной, 
Сиднем сидят века длинные, колючие, 
Века колючие, занозистые и вострые, 
—— 
Подыми Ты от сна старшова сына Твово, 
Святогора, великова из великих богатыря! 
Дай нам волюшку, слободу царскую, 
Чтобы верою послужить и правдою, 
Верой-правдою земле Свято-Русской, 
—— 
Народу свому русскому-православному... 
Гой еси Ты, Богородица, наша Мать сыра земля! 
Ты услышь моление сынов Твоих младшиих 
Богатырей могучиих, Русскиих“. 
 

ІІІ 
 
И прошел наскрозь истошный крик Ильи, 
Ильи — сына крестианскова, горы каменные, 
И поднялся крик поверх облака ходячева, 
И взлетел крик к небесам златоверхиим, 
И упал крик, и приткнулся крик комочком болезныим, 
—— 
Комочком болезныим у самова престола Богородичнова. 
Богородица-то комочек болезной приметила, 
Крик-то ево истошный заслышала, 
Моление Ильи к сердцу Свому приняла, 
К сердцу Свому приняла, горько всплакнула 
—— 
И к престолу Сына Свово, Иисуса Спасителя, 
По лазурным ступеням, склонив голову, 
Склонив голову, тихой взошла поступью! 
Она молит Чадо Свое любимое, 
Она слезы льет – что частый дождь идет, 
—— 
Она просит прощения богатырям русскиим. 
И поспешает Пречистой в ответ Сам Спаситель, 
Сам Христос говорит на престоле высоком: 
„О Мати Моя Возлюбленная, во всех женах благословенная, 
Заступница предо Мной всякова грешника, великова и малова! 
—— 
Тобою прощается похвальба богатырская, 
Похвальба богатырская, русская – неразумная“, – 
И дает приказ Царь Сам Небесной 
Михаилу Архангелу и Егорию Храброму 
Собрать Силы и Власти Небесные 
—— 
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И под звуците на тръбите Серафимски и гласовете Херувимски, 
Върху покровите Архангелски и крилете Ангелски 
Да отлетят заедно с Повелителката на земята Света-Руска. 
И събраха се Сили несметни, Власти могъщи, 
Загърмяха, засвириха тръби Серафимски, 
—— 
Запяха радостни гласове Херувимски, 
Разгърнаха се покрови Архангелски, 
Разтвориха се криле белоснежни Ангелски, 
Приеха върху себе си Повелителката Небесна, Майката Божия, 
Преминаха за миг царски през всичките седем небеса, 
—— 
Спуснаха Застъпницата върху земята Света-Руска. 
И рече Богородицата, Майката на родната земя: 
„Хей, вие, планини мои стръмни, 
Мои планини високи, планини каменни, планини Свети! 
Разделете се, разтворете се, разчупете се! 
—— 
Освободете синовете Мои по-малки, 
Руските могъщи богатири! 
Простена е хвалбата им грешна, 
Че с бой ще надвият силата неземна. 
Събудете се, планини Мои велики, 
—— 
От здравия си сън дълговечен! 
Освободете богатирите руски, стародавни! 
Затъжи се за тях земята Света-Руска. 
Света-Руска, сестра Моя по-малка“. 
 

IV 
 
От този глас Богородичен, 
От този зов на Майката на родната земя 
Планините каменни заскърцаха, запъшкаха, застенаха. 
Разклатиха се те, раздвижиха се... 
Разтвориха се, отдръпнаха се, раздалечиха се. 
—— 
Събуждаше се най-великият от великите богатири, 
Самият Светогор богатир грамаден. 
Отваряше той джобовете свои – пещерите тъмни, 
Заизлизаха от тези пещери дълбоки 
Славните и могъщи богатири, 
—— 
Богатирите Свети-Руски, яздещи в редица: 
Иля Муромец, от селски род, 
Добриня Никитич, болярски син, 
Альоша Попович, от род попски, 
Иван Гостинни, син на търговци, 
—— 
Васка Буслаев от свободния Новгород. 
Тръгваха те, свалили шлемове се прекръстиха, 
На всичките четири посоки се поклониха, 
Стегнаха коне богатирски, подготвиха се, 
Пристигнаха привечер край Сафат река. 
—— 
Разпънаха бяла шатра край реката, помолиха се, 
Помолили се, легнаха да спят. 
Легнаха да спят, освен техният атаман, 
Старият казак – светлината-Иля Муромец, 
Страдащият за всички тях – селският син. 
 

* 
 
Богатирският сън е по-дълбок от морето-океана, 
Богатирското хъркане се чува на сто версти наоколо. 
Не змия усойница – нощ тъмна  
Около Иля със сладък шепот се увива. 
„Заспи, Иля, полегни си – сънят е по-скъп от майка. 
—— 
Как без сън ще се биеш, как ще победиш?“. 
Слуша Иля, мисли, подсмихва се, 
Суче сивия мустак, забавлява се. 
„Ех ти, нощице тъмна, затвор каменен! 

И при трубах Серафимских и при гласах Херувимских, 
На покровах Архангельских и на крыльях Ангельских 
Слететь со Владычицей к земле Свято-Русской. 
И собралися Силы несметные, Власти могучие, 
Загремели, вострубили трубы Серафимские, 
—— 
Воспели радостные гласы Херувимские, 
Развернулись покровы Архангельские, 
Раскрылись крылья белоснежные Ангельские, 
Восприяли Владычицу Небесную, Матерь Божию, 
Царским летом прошли всех небес семеро, 
—— 
Опустили Заступницу на самой земле Свято-Русской. 
И возговорит Богородица, Мать сыра земля: 
„Гой же и вы, мои горы крутыя, 
Мои горы высокие, горы каменные, горы Святые! 
Расходитеся вы, расступитеся, разломитеся! 
—— 
Выпускайте вы сынов Моих младших, 
Богатырей могучиих русскиих! 
Прощена им похвальба их грешная, 
Что в бою они возьмут силу нездешнюю. 
Проснитеся вы, гори Мои великие, 
—— 
От крепкова сна свово долговечнова! 
Волю давайте богатырям русскиим, стародавниим! 
Стосковалась по ним земля Свято-Русская. 
Свято-Русская, сестра Моя младшая“. 
 

ІV 
 
От гласа тово Богородичнова, 
От зова тово Матери земли сырой 
Заскрипели, закряхтели, застонали горы каменные. 
Всколебалися они, всколыхалися... 
Растворялися, расступалися, разъезжалися. 
—— 
Просыпался великой из великих богатырь, 
Богатырь-от сам Святогор огромадной. 
Открывал он карманы свои – пещеры темные, 
Выезжали из теих пещер глубокиих 
Славные и могучие богатыри, 
—— 
Богатыри Свято-Русские, и все рядышком: 
Илья-Муромец, роду крестианскова, 
Добрыня Никитич, боярский сын, 
Алеша Попович, роду поповскова, 
Иван Гостинни, купеческий сын, 
—— 
Васька Буслаев от слободнова Новгорода. 
Выезжали они, сняв шеломы, крестилися, 
На все стороны, на четыре все низко кланялись, 
Подтянув богатырских коней, подправлялися,  
Приезжали к ночи на Сафат-реку. 
—— 
Разбив бел шатер на реке, молилися, 
Помолившись, опочив держали, 
Опочив держали, окромя атамана свово, 
Казака старова – свет-Ильи Муромца, 
За всех печальника – сына крестианскова. 
 

* 
 
Богатырский сон глубже моря-окияна, 
Богатырский храп – на сто верст кругом. 
Не змея подколодная – ночка темная 
Вкруг Ильи с сладким шепотком увивается. 
„Ты усни, Илья, приклонись – сон дороже матушки. 
—— 
Как без сна бои держать и победу кончать?“. 
Илья слушает, думу думает, усмехается, 
Седым крутит усом своим, забавляется. 
„Ах ты, ноченька, ночь, тюрьма каменная! 
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Не беше ли затворен Иля зад решетката ти, 
—— 
Не слушаше ли песните ти, твоите магии, 
За да заспи стар-Иля, за да забрави всичко и всички?... 
Не заспа, не задряма селския син Иля, 
И през песните ти чу стона на Рус, 
Чу стона й и призова... Чуха го. 
—— 
Застана на стража Иля, за спокойствието на Майката-земя. 
Ах ти, нощице-тъмна, затвор каменен! 
Сладки са твоите песни, към сън теглят. 
Заспи ли стар-Иля, и краят ще дойде 
За православната Рус и за всичките й дечица“. 
—— 
Озъби му се нощта тъмна с вятър буен, студен, 
Изля върху Иля вещицата дъжд от облака висящ. 
Започна змията да се стяга за далечен път... 
А от Божията посока, от източната, алени цветове се 
появиха, 

Издигна се, засия, засмя се на Иля светлата зора, 
—— 
Пред слънцето светло – пред младия юнак 
се изчерви. 
Изправи се Иля в богатирски ръст, 
Пое въздух, изпълни гърди. 
В реката се изми, на Христос се покланяше, 
Коленичейки на земята-майка. 
—— 
Изправи се – „Що за шум? Причу ли ми се?“ – 
Огледа се. И вижда: към Сафат река 
пълзи тъмен-черен облак, страшен-преголям, 
Задава се поганската войска на самата Кривда. 
И викна стар-Иля със силен глас: 
—— 
„Хей, къде сте, есаули мои, побратими? 
Събудете се, ставайте, бързите коне яхнете! 
Елате при атамана свой, при Иля – селския син“. 
Събудиха се витязите могъщи, 
Скочиха есаулите от призива богатирски, 
—— 
На Христа се помолиха, своите коне добри яхнаха, 
При атамана се събраха. 
И рече Иля Иванович - селският син: 
„Хей вие, есаули мои храбри, 
Могъщи руски витязи! 
—— 
Старият казак Иля Муромец сам срещу Кривдата 
ще тръгне. 

Ти, Добриня Никитич, удари Кривдата отдясно! 
Отляво мини, Альоша, сечи силата проклета! 
Затисни я отзад, ти, Иван Гостинни! 
А ти, Васка от Новгород, 
—— 
Като видиш къде ще си нужен, 
Къде ще е нужна волята твоя, свободна и непокорна, 
Там Кривдата удари! 
Удари я с вик и свист юнашки, 
Та Кривдата да се изплаши, 
—— 
Не толкоз от меча ти тежък да се изплаши, 
Колкото от вика и свиста твой юнашки, 
Юнашки, свободен и волен“. 
Не соколи сияещи върху червения звяр се стрелнаха, 
А руските витязи срещу войската на Кривдата се хвърлиха. 
—— 
Почнаха те силата на Кривдата да мушкат, да секат. 
Не толкоз витязите я секат, 
Колкото добрите им коне я тъпчат. 
Щом замахне с тежкия си меч Иля – просека се вижда! 
Срещу Кривдата право тръгва Муромец. 
—— 
Показа се тя... Цялата, огромна... 
С едно око гледа... на една страна изкривена! 

Не сидел ли Илья за решеткой твоей, 
—— 
Слушал песни твои, наговоры твои, 
Чтоб уснуть стар-Илье, чтоб забыть вся и всех?... 
Не уснул, не вздремнул сын крестиянской Илья, 
И сквозь песни твои услыхал стон Руси, 
Расслыхал и воззвал... Услыхали его. 
—— 
Стал на стражу Илья, за покой Мать-земли. 
Ах ты, ноченька-ночь, тюрьма каменная! 
Сладки песни твои, ко сну тянут они. 
Да заснет стар-Илья, и конченье прийдет 
Православной Руси и всем деткам ее“. 
—— 
Огрызнулась ночка темная ветром буйным, холодным, 
Пролила ведьма дождь на Илью с облака висячева. 
Стала змея собираться в путь-дорогу далекую... 
А на Божьей стороне, на восточной, цветы алые 
показалися, 

Поднялась, заиграла, рассмеялась Илье зорька светлая, 
—— 
Перед солнышком ясным – перед молодцем добрым 
вся раскраснелася. 

Выпрямлялся Илья в богатырский свой рост, 
Воздыхал грудью полною. 
Омывался в реке, поклонялся Христу, 
Припадал к земле-матери. 
—— 
Восставал – „Что за шум? Аль ослышался?“ – 
Оглянулся. Видит он: ко Сафат-реке 
Ползет туча темная-черная, грозная-превеликая, 
Идет войско Кривды самой – басурманское. 
И кричит стар-Илья зычным голосом: 
—— 
„Ой, уж и где вы, эсаулы мои, братья название? 
Вы проснитеся, подымитеся, на борзыих коней садитеся! 
Приезжайте к атаману свому, Илье – сыну крестиянскому“. 
Просыпалися витязи могучие, 
Подымалися эсаулы от зова богатырскова, 
—— 
Христу молилися, на коней добрых на своих садилися, 
К атаману своему все съезжалися. 
И возговорит Илья Иванович – сын крестиянской: 
„Ой и гой же вы, эсаулы мои храбрые, 
Витязи русские могучие! 
—— 
Старой казак Илья Муромец сам в лоб на Кривду 
пойдет. 

Ты, Добрыня Никитич, ударь справа по Кривде! 
Ломи слева, Алеша, силу проклятую! 
Нажимай ее с тылу, Иван Гостинни! 
А ты, Васька из Новагорода, 
—— 
Как приметишь, где слобода твоя нужна, 
Воля твоя нужна, гулящая да непокорная, 
Там и ударь на Кривду! 
Да ударь с гиком и посвистом молодецкиим, 
Чтобы Кривда эта испужалася, 
—— 
Не так меча твово булатнова испужалася, 
Как гика и посвиста твово молодецкова, 
Молодецкова, слободнова да гулящева“. 
Не соколы ясные на краснова зверя кидалися, 
Русские витязи на войско Кривды бросалися. 
—— 
Стали они силу Кривды колоть-рубить. 
Не столько витязи рубят, 
Сколько добрые кони их топчут. 
Как взмахнет меч булатной Ильи – просека видна! 
В лоб на Кривду пошел Муромец. 
—— 
Показалась она... Огромадная вся... 
Одним глазом глядит... Кривобокая! 
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С муцуна на куче вместо лице, 
С език – цяла верста, се облизва. 
Замахна Иля с боздугана си – четирсет пудов... 
—— 
Притъмня му, стъпи накриво – 
С празно място не е по силите да се биеш... 
Надигна се, Кривдата я няма... Навсякъде просеките 
Пак от черна рат гъмжат... 
Трийсет дни, три часа и три минутки 
—— 
Се биха витязите в този смъртен бой... 
Умориха се могъщите им плещи. 
Изтощиха се добрите им коне, 
Изтъпиха се тежките им мечове, 
А Кривдата все напира и напира, 
—— 
Все нова сила на бой вдига. 
И коленичи тогава Иля – селският син, 
И се наведе към Майката родна земя. 
„Ой Ти, Богородице, 
Богородице моя, Майко на родната земя! 
—— 
Чуй Иля, сина Твой, 
Твоя селски син верен. 
Не му било дадено да го види с очите си, 
Не му било дадено да го чуе с ушите си – 
На сърцето му, озъртайки се, душата тихо мълви, 
—— 
Че сила неземна, но не небесна, 
Не небесна, а подземна, 
Стои редом с Кривдата, 
Да се бие на Кривдата заповядва“. 
Изправи се стар-Иля от земята, 
—— 
Прекръсти се, както се полага. 
Повика есаулите – своите побратими – 
на последен съвет, на завещание. 
Дотичаха те четиримата, пред него застанаха: 
Уморени, отслабнали, почернели, потъмнели. 
—— 
Едва започнал Иля да говори, въздишайки, 
Вижда – витязите са повече: всички са петима! 
Чудо невиждано! Нечувано! 
Иска да разпита, но, като се вгледа, разпозна 
Единия от войните, от които към планините каменни побягна. 
—— 
Познаха го всичките витязи, разпознаха го, познаха 
Верния си побратим – Егорий Храбри. 
Склониха се от срам главите на витязите. 
Пред кого се хвалиха?.. С кого се бориха? От кого се изплашиха? 
Забравили за службата си на православната Рус, 
—— 
Къде се скриха храбреците?... На кого Светата-Рус 
оставиха... 

 
V 

 
Не вятър утринен, ласкав, 
Над дъбовете високи, могъщи прелиташе, 
Прелиташе, пробуждаше, повдигаше 
Главите им, от нощта тъмна наведени... 
А светлината-Егорий Храбри приближи. 
—— 
Приближи, повдигаше главите руски – богатирски, 
Повдигаше, прегръщаше, целуваше, 
Целуваше и се усмихваше светлината-Егорий. 
Не птичка Божия – чучулига в небето, 
Дето за деня работен-труден, селски, 
—— 
Песента си ясна, от слънцето стоплена, 
От небесните висини сутрин изпраща. 
А Свети Егорий с гласа си – 
С песента си чиста, ангелска, 

Песье рыло заместо лица, 
Языком, что с версту, обтирается. 
Булавой в сорок пуд размахнулся Илья... 
—— 
Потемнело в глазах, подвернулась нога – 
С пустым местом борьба не под силу... 
Когда встал, Кривды нет... На просеках везде 
Полным-полно опять черной рати... 
Тридцать ден, три часа, три минуточки 
—— 
Смертным боем таким бились витязи... 
Утомились их плечи могутные. 
Уходились их кони добрые, 
Иступились мечи их булатные, 
А Кривда все с боем идет, 
—— 
Все новую силу с боем ведет. 
И упал тады Илья – сын крестиянской, 
И припал он к Матери сырой земле. 
„Ой, и гой еси Ты, Богородица, 
Богородица моя, Мать сыра земля! 
—— 
Ты прислушайся к Илье, сыну Твому, 
Сыну Твому верному – крестиянскому. 
Не очам его дано было то видеть, 
Не ушам его дано было то слышать – 
Сердцу ево, оглянувшись, душа тихо молвила, 
—— 
Что сила нездешняя, не небесная, 
Не небесная, пододонная, 
Рядом с Кривдой стоит, 
Бой держать Кривде неустанной велит“. 
Подымался стар-Илья от земли на ноги, 
—— 
Божий крест клал на себя по писаному. 
Почал звать эсаулов – своих товарищей – 
На последний совет, на завещанной. 
Побежали они вчетвером, становилися: 
Усталые, исхудалые, почерневшие, потемневшие. 
—— 
Только слово свое Илья молвил, вздохнув, 
Как приметил, что витязей больше: всех пятеро! 
Диво дивное! Чудо чудное! 
Захотел опросить, да, взглянув, опознал 
Одного из воителей, от которых бежал в горы каменные. 
—— 
Опознали все витязи, опознав, признали 
Вернова братца свово названого – Егория Храброва. 
Склонились от стыда жгучева головы витязей. 
Над кем хвастались?... С кем боролися? Ково испужалися? 
Забыв службу свою православной Руси, 
—— 
Куда спрятались храбрые?... На ково Свято-Русскую 
бросили... 

 
V 

 
То не ветер утренний, ласковой 
Пролетал над дубами высокими, могучими, 
Пролетал, пробуждал, поднимал 
Головы их, ночью темною к долу пригнутые... 
То Егорий-свет Храброй подходил. 
—— 
Подходил, подымал головы русские – богатырские, 
Подымал, обнимал, целовал, 
Целовал свет-Егорий, улыбаючись. 
То не птичка Божия – жаворонок в небе, 
Дню рабочему-трудному, крестиянскому, 
—— 
Песнь свою ясную, от солнышка завсегда теплую, 
Из поднебесья воссылал заутра. 
То Егорий Святой своим голосом, 
Распевом своим чистым, ангельским, 
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Усмихвайки се, тихо руските витязи-работници утешава: 
—— 
„Братя мои, миналото забравете, било що било!“. 
От целувките братски на Егорий, 
От гласа му прощаващ топъл, весел, 
Се изправяха витязите в цял ръст грамаден, 
Изправяха, разкършваха богатирите плещи цял сажен широки, 
—— 
Глави непобедени с железни шлемове дигаха, 
С могъщи ръце мечове тежки стискаха, 
Наливаха жили със силата Руска, стародавна, 
Гледаха Егорий Храбри и не можеха да му се нагледат, 
Гледаха светлината-Егорий, Застъпника на земята Света-Руска, 
—— 
Нозете Егориеви до колене са в чисто сребро, 
Ръцете до лактите – в блестящо злато, 
Главата на Егорий – цяла в бисери, 
Косите му – светлоруси и цели в къдрици, 
Сам Егорий със звезди цял обсипан, 
—— 
Млад, приказно красив е светлината-Егорий, 
Очите му пламтящи от сърцето горещо, 
От сърцето му горещо, от любовта му към земята 
Света-Руска. 

И продума млад Альоша, що навремето пръв 
се похвали: 

„Кажи ни, светлина-Егорий, Егорий благодетел наш, 
—— 
Теб ли видяхме край Сафат река, 
Край Сафат река, с ясни звезди обсипан?... 
Теб ли в чисто сребро, в блестящо злато 
    не познахме, 
С красотата твоя неизразима и с гласа твой ангелски? 
Нима ако те бяхме познали, щяхме с теб да се бием?“ 
—— 
И отвръща му светлина-Егорий с гласа свой ангелски: 
„Побратиме, млад-Альоша, богатир руски, могъщ, 
Първо за теб е моята поука, за другите не е поука, 
а добър съвет: 

Гнили са на хвалбата словата – 
Пагубна е за човека хвалбата. 
—— 
Затъмняват на хвалбата словата, прибързани, гръмки, 
Затъмняват разума, от Господа-Бога дарен ни, 
А без светъл разум е нощ тъмна в сърцето... 
Много ли, Альоша, можеш да видиш, да забележиш в 
нощ есенна, тъмна?“. 

 
VI 

 
И стигнаха добрите слова на светлината-Егорий до богатирите 
руски, 

До богатирите руски, до самото им сърце горещо. 
В сърцето си положиха, в ума-разума запечатаха, 
За вечни времена, през вековете дълги 
С нищо и пред никого да не се хвалят... 
—— 
Веднага щом в сърцето си те това положиха, 
В сърцето си положиха, в ума-разума запечатаха, 
Забелязаха редом с Егорий Храбри 
Друг войн, светъл-пресветъл, велик, могъщ, 
Забелязаха и разбраха, че и с него край Сафат река 
са се били, 

—— 
А като го познаха, на колене като един паднаха, 
Паднаха, до земята-майка всички се поклониха, 
Витязите руски, за греха свой изповядали се, 
На Архангел Михаил, Архистратега на Небесните сили 
се поклониха. 

И рече Архангел Михаил, Архистратег Божий: 
—— 
„Не на мен, слугата Божи и ваш служител, се кланяйте! 
На Господа-Бога, на Исуса Христа, на Неговата Майка Пречиста, 

Смеючися, утешал тихо русских витязей-работничков: 
—— 
„Кто старое, братцы мои, помянет, тому глаз вон!“. 
От целования тово братскова Егория, 
От прощенова гласа ево теплова, веселова, 
Становилися витязи во весь рост свой огромадной, 
Раздвигали, выпрямляли богатыри плечи свои о косу сажень, 
—— 
Подымали головы свои непобедые с шеломами железными, 
Хваталися руками могутными своими за мечи булатные, 
Наливалися по жилушкам своим силою Русскою стародавнею, 
Смотрели, не насматривалися на Егория Храброва, 
На свет-Егория, Заступника земли Свято-Русской, 
—— 
По колена ноги у Егория в чистом серебре, 
По локоть руки в красном золоте, 
Голова у Егория вся жемчужная, 
Власы у него светло-русые и все в кудреньках, 
По всем Егории части звезды. 
—— 
Млад, юн, неизреченно прекрасен свет-Егорий, 
И горят огнем глаза ево от сердца ево горячева, 
От сердца ево горячева, от любви ево к земле 
Свято-Русской. 

И возговорит Алеша-млад, что первым в старое время 
расхвастался: 

„Ты скажи нам, Егорий-свет, Егорий наш милостивец, 
—— 
Что эта ль не увиделся нам ты давеча на Сафат-реке, 
На Сафат-реке с звездами на тебе чистыми?... 
Что эта ль не приметили мы тебя в чистом серебре, в красном 
золоте, 

В красоте твоей неизреченной и с гласом твоим ангельским? 
Неужли, приметив тебя, мы бы с тобой дралися, билися?“. 
—— 
И отвечает Егорий-свет гласом своим ангельским: 
„Брат мой названой, Алеша-млад, богатырь русский, могучий, 
Тебе первому мое научение, а прочим не наученье – 
совет доброй: 

Гнило слово похвальное – 
Похвала человеку пагуба. 
—— 
Темнит слово похвальное, поспешное, громкое, 
Темнит разум, Господом-Богом дарованной, 
А без светлова разума ночка в сердце темная... 
Много ль, Алеша, видится, примечается 
ночкой осенней – темною?“. 

 
VІ 

 
И пошло слово доброе свет-Егория к богатырям 
русскиим, 

К богатырям русскиим в самое сердце их горячее. 
В том сердце своем они заложили, в уме-разуме проявили, 
Чтобы на все времена вечныя, на все века длинные 
Ничем не хвалитися, ни пред кем не похвалятися... 
—— 
И только это они в сердце своем такое заложили, 
В сердце своем заложили, в уме-разуме проявили, 
Как заприметили рядом со Егорием Храбрым 
Другото воителя, светлова-пресветлова, великова, могучева, 
Заприметив, признали, что и с ним на Сафат-реке 
боролися, 

—— 
А признав, на колени, как один, все опустилися, 
Все опустилися, до земли-матери сырой все поклонилися. 
Русские витязи, во грехе своем исповедамшись, 
Архангелу Михаилу, Архистратигу Небесных сил 
поклонилися. 

И возговорит Архангел Михаил, Архистратиг Божий: 
—— 
„Не мне, слуге Божьему, служителю вашему кланяйтесь! 
Господу-Богу, Христу Иисусу, Ево Матери Пречистой, 
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На Богородицата, Застъпницата ваша се поклонете!... 
Поклонете се и станете, тръгнете, витязи, богатири 
стародавни! 

Добрите си, бързи коне яхнете, 
—— 
Започнете боя последен, боя смъртен с Кривдата, 
Боя смъртен с Кривдата за защита на земята Света-Руска, 
Обградете войската поганска на Кривдата от три страни, 
А от четвъртата, предната, ще влезем ние с Егорий, 
побратима мой!“ 

Трудно от силата нова се надигаха богатирите; 
—— 
Тежко по Майката родна земя стъпваха; 
Конете си бързи яхаха, за бой се приготвяха. 
Конете им бързи с един скок по сто версти минаваха, 
По сто версти минаваха, войската на Кривдата от три страни 
обграждаха, 

А четвъртата, предната на Архангела Михаила и на Егория 
оставиха. 

—— 
Като мечка-звяр реве боздуганът четирсет пудов на 
Иля Муромец, 

Сече, сякаш брадва клони, мечът остър на Добриня 
Никитич, 

Звънти, коси, като коса трева, сабята остра на Альоша 
Попович, 

Свири в полета си копието дълго на Иван Гостинни, 
Отвсякъде се чуват свистенето и виковете на Васка Буслаев. 
—— 
Откъм предната страна към високата шатра на Кривдата, 
На самата Кривда едноока и незнайния й покровител, 
Архангел Михаил и Егорий Храбри неуморно път си пробиват. 
И ето че пред взора малко поле се отвори, ясно, малко, 
Ясно, малко, между силите неземни, 
—— 
Между силите небесни и силите подземни 
За велика битка, не човешка. 
И пламна горещото, младо сърце на Егорий Храбри, 
Като сокол сияещ се спусна пред Архангел Михаил, 
Хвърли се към Кривдата едноока, която го гледаше, 
—— 
Гледаше и му се подсмиваше, злобно подиграваше, 
подканяше. 

Ето, до самия стан на Кривдата стигна Егорий Храбри, 
С лявата ръка вдигна той своето копие остро, 
Замахна Егорий с меча свой тежък, 
С дясната замахна, да отсече главата на Кривдата едноока, 
—— 
Но... затрепериха сребърните крака на Егорий, 
Вцепениха се златните му ръце, 
Смрази се сърцето на Свети Егорий, 
Замлъкна той, като с чук ударен, 
Премрежиха се очите му прекрасни, 
—— 
Запушиха се ушите му под светлорусите къдрици, 
Взе да става Егорий като мъртъв камък, като с желязо окован... 
Защото видя Егорий редом с Кривдата 
Самия Христос, Царя Небесен, 
Че с мрачен взор към него, 
—— 
Към Егорий Храбри, гневно гледа... 
Но не вихър-буря от океана-море се изтръгна, 
Не гръм-мълния дъб могъщ на трески разцепи! 
А Архангел Михаил като орел се извиси над Кривдата, 
С меча огнен главата й отсече. 
—— 
И опомни се, забеляза тогава Егорий Храбри, 
Забеляза, как онзи, дето за Христос го помисли, 
Как онзи взе да се изменя, и се промени: 
Стана страшен, див и свиреп, като лъв ръмжащ, 
Гаден, подъл и лукав, като змия усойница, 
—— 
Мерзък, дързък и порочен, като блатна нечист – 

Богородице, Заступнице вашей кланяйтесь!... 
Кланяйтесь и подымайтесь, вставайте, витязи, богатыри 
стародавние! 

На добрых на коней своих борзыих садитсся, 
—— 
Начинайте бой последний, бой смертной со Кривдою, 
Бой смертной со Кривдою в защиту земли Свято-Русской, 
Обходите вы войско Кривды поганое с трех сторон, 
А четвертую-напереднюю я возьму со Егорием, 
братцем моим иазваным!“. 

Тяжело от силушки новой богатыри подымалися; 
—— 
Грузно на Мать землю сырую опиралися; 
На борзыих на коней своих садилися, укреплялися. 
Борзые кони одним скоком сто верст делали, 
Сто верст делали, войско Кривды с трех сторон 
объезжали, 

А четвертую, напереднюю, Архангелу Михаилу и Егорию 
оставляли. 

—— 
Ревет ревом медвежьим-звериным булава в сорок пуд 
Ильи Муромца, 

Рубит, что по деревьям топорище, булатной меч Добрыни 
Никитича, 

Звенит звоном, сечет, что коса траву, сабля вострая Алеши 
Поповича, 

Гудит летом своим копье длинное Ивана Гостиннова, 
Свист и гик повсюду слышится Васьки Буслаева. 
—— 
В напередней стороне к шатру высокому самой Кривды, 
Кривды самой одноглазой и хранителя ее незнаемова, 
Архангел Михаил и Егорий Храброй без устали пробиваются. 
Вот уж и малое поле, чистое-невеликое, 
Чистое-невеликое между силами нездешними, 
—— 
Силами небесными, силами пододонными 
Для великова боя, не людскова боя, взору открывается. 
И возгорелось сердце ретивое, юное у Егория Храброва, 
И соколом ясным наперед Михаила Архангела 
Бросался он на Кривду одноглазую, что глядела на него, 
—— 
Усмехаючись, глядела на него, издеваючись, 
приглашаючи. 

Вот уже у самова стана Кривды Егорий Храброй, 
Поднимал он левой рукой копье свое вострое, 
Замахивался Егорий мечом своим булатным, 
Правой замахивался, чтобы снести голову Кривде одноглазой, 
—— 
Да... затряслися ножньки серебряные у Егория, 
Занемели рученьки его золотые, 
Замораживалось сердце Святова Егория, 
Замалкивал он, как молотом пришибленной, 
Заволакивались глазки ево прекрасные, 
—— 
Закрывались ушки ево под кудрями светло-русыми, 
Делался Егорий камнем мертвым, железом окованным... 
Увидел Егорий рядом со Кривдою 
Самова Христа Царя Небеснова, 
Темным взором на нево, 
—— 
На Егория Храброва, гневно глядевшева... 
То не вихрь-буря с окияна-моря вырвалась, 
То не гром-молния дуб могучий в клочья расщепила! 
То Архангел Михаил орлом взвился над Кривдою, 
Мечом огненным ей снося голову. 
—— 
И заприметил тогда, очнувшись, Егорий Храброй, 
Заприметил он, как некий, за Христа им принятой, 
Как некий сей почал менятися и менятися: 
Стал страшен, дик и лют, аки лев рыкающий, 
Гадок, подл и лукав, как змея подколодная, 
—— 
Мерзок, дерзок и блудлив, аки нечисть болотная, – 
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Егорий Храбри видя и разпозна Антихриста. 
Тогава и поганската войска на Кривдата бе победена, пленена. 
 

VII 
 
Богатирите руски, могъщи, стародавни 
При Егорий Храбри отвсякъде се сбираха, 
От три страни на четвъртата пристигаха, 
На четвъртата пристигаха, светлината-Егорий обкръжаваха, 
Към Антихриста лют, лукав, дръзък, 
—— 
Към силата неземна, подземна, със страх гледаха. 
„Побратими мои, витязи руски, могъщи, 
Не е по силите ни мощта на Антихриста, велика, страшна 
и черна! –  

С тих глас говореше Егорий Храбри. – 
Не е по силите ни – не можем да я победим, 
—— 
Можем да се молим, към Исуса Христа да се обърнем. 
Да бъде волята Му, както на небето, така и на земята!“. 
Подир Егория свалиха и витязите шлемовете си, прекръстиха се, 
С православен кръст се прекръстиха, на колене паднаха, 
Паднаха, почнаха да се молят на Майката на родната 
земя, 

—— 
За избавление на земята Света-Руска от Антихриста 
се молиха... 

Възнесе се тази молитва на витязите руски и на Егорий Храбри 
до Богородица, 

Възнесе се до Пречистата Майка на Христос, Царя Небесен. 
И пита тогава Богородица Своето Чедо любимо: 
„О Чедо Мое любимо, Спасителю на човешкия род! 
—— 
Кажи, открий ми, не дойде ли времето на този 
Антихрист главата да отсечеш? 

Не дойде ли време да остави на мира земята Света-Руска, 
Та народът православен, руски от всички мъчения да се отърве? 
Не е ли време, не дойде ли час народът руски своя труд, 
своята работа да върши, 

Своята работа да върши, със своя труд да се оправи, 
—— 
От своите прегрешения да се пречисти, 
Църкви Божии да изгражда, на Господа-Бога да благодари?“ 
И проговори Исус Христос, Самият Цар Небесен: 
„О, Майко Моя любима, във всички жени благословена! 
Не е дошло още времето на този Антихрист главата да бъде 
отсечена, 

—— 
Този ден и час е велика тайна, необяснима... 
Дойде време този Антихрист Светата-Рус да напусне, 
Та народът руски-православен от мъчения да се избави, 
Своята работа да върши, със своя труд да се оправи, 
от прегрешенията да се пречисти, 

Църкви Божии да изгражда, на Господа-Бога да благодари“. 
—— 
И заповядва Христос Царят Небесен 
На Архистратега Свой, Михаил Архангел, 
Антихриста хищен от земята Света-Руска да прогони. 
„Братя мои, витязи руски, могъщи! 
Станете от родната земя на краката си бързи, 
изправете се! 

—— 
Изправете се и прекръстете си – велика битка започва, 
Антихриста жесток, дързък и мерзък, от Светата-Рус 
да прогоним!“. 

Така дума Егорий Храбри, дума и към небето гледа, 
усмихва се. 

Скочиха богатирите могъщи на краката си бързи, 
Скочиха, изправиха се, прекръстиха се, 
—— 
Битката велика, невиждана гледаха, 
Гледаха и към светлината-Егорий, побратима свой, се сбираха. 
Антихристът свиреп, променяйки се, в черен 

гарван се превърна. 

Антихриста увидел и познал Егорий Храброй. 
О ту пору било побито и полонено войско Кривды поганое. 
 

VІІ 
 
Богатыри русские, могучие, стародавние 
Ко Егорию Храброму отовсюду съезжалися, 
С трех сторон на четвертую – приезжали, 
На четвертую приезжали, Егория-свет окружали, 
На Антихриста лютова, лукавова, дерзкова, 
—— 
На силу нездешнюю, пододонную, пугаючись, глядели. 
„Братцы мои, витязи русские, могучие, 
Не по нас сила Аитихристова, великая, страшная 
и черная! – 

Говорил шепотком тихим Егорий Храброй. – 
Не по нас – не можем мы с нею на победу боротися, 
—— 
Можем молитися, ко Христу Иисусу обратитися. 
Да будет воля Ево, яко на небеси, тако и на земли!“. 
Сняв за Егорием шеломы, витязи крестилися, 
Православным крестом крестилися, на колени опустилися, 
Опустилися, молилися, ко Матери земле сырой 
прислонилися, 

—— 
За избавление земли Свято-Русской от Антихриста 
молилися... 

И вознеслось то моление русских витязей и Егория Храброва 
к Богородице, 

Вознеслось к Пречистой Матери Христа Царя Небеснова. 
И вопрошает тады Богородица Чадо Свое любимое: 
„О Чадо Мое любимое, Спаситель рода человеческова! 
—— 
Ты скажи, поведай Мне, а не пришло ль время тому 
Антихристу голову рубити? 

А не настал ли час ему землю Свято-Русскую оставляти, 
Народ православной, русской ото всех мучениев избавляти? 
Аль не пора, не время ли народу русскому свой труд, 
свою работу делати, 

Свою работу делати, своим трудом оправлятися, 
—— 
От погрешениев своих очищатися, 
Церкви Божии становити, Господа-Бога благодарити?“. 
И возговорил Иисус Христос Царь Сам Небесной: 
„О Мати Моя возлюбленная, во всех женах благословенная! 
Не пришло еще время тому Аитихристу голову 
рубити, 

—— 
День тот и час – великая тайна, неизъяснимая... 
Настало время тому Антихристу Свято-Русскую оставляти, 
Народу русскому-православному от мучениев избавлятися, 
Свою работу делати, своим трудом оправлятися, 
от прегрешений очищатися, 

Церкви Божии становити, Господа-Бога благодарити“. 
—— 
И дает приказ Христос Царь Небесной 
Архистратигу Свому, Михаилу Архаигелу, 
Антихриста лютова со Свято-Русской земли прогнати. 
„Братцы мои, витязи русские, могучие! 
Вы вставайте с сырой земли на ноженьки резвые, 
выпрямляйтеся! 

—— 
Выпрямляйтеся да креститеся – великой бой начинается, 
Антихрист лютой, дерзкой и мерзкой со Свято-Русской 
изгоняется!“. 

Говорит Егорий Храброй, говорит, на небо глядючи, 
улыбаючись. 

Вскакивали богатыри могучие на ноженьки резвыя, 
Вскакивали, выпрямлялися, крестилися, 
—— 
На бой великой, невиданной глядели, 
Глядели, к свет-Егорию, братцу своему названому, теснилися. 
Антихрист лютой, все меняючись, меняючись, черным 
вороном заделался. 
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Дължината на гарвана – хиляда версти, с крила разперени 
– две хиляди. 

Главата на гарвана черен – планина огромна, 
—— 
Очите му – преизподня огнена, изпепеляваща, злобна, 
Клюнът и ноктите му железни, остри-остри. 
Държи гарванът черен с краката си Светата-Рус, 
С крила я прикрива, с нокти я разкъсва, с клюн я кълве, 
С клюн железен я кълве, горещата й кръв пие. 
—— 
Стене Светата-Рус. Черният гарван се забавлява. 
От източна страна, откъм слънцето небесата се разтвориха, 
Небесата се разтвориха, Царството Божие за миг 
се показа, 

За миг се показа, сърцето на витязите руски 
освети, 

Сърцето освети, радост неизказана вечна остави. 
—— 
Не мълния златна, строга от това Царство Божие 
се стрелна, 

Не брат й, гърмът небесен, страшно удари, 
А Архангел Михаил, Архистратегът могъщ, 
По Божия повеля, по заповед Христова за бой с 
Антихриста излезе. 

Като видя Архангела, разпери Антихристът-гарван крилата 
си черни. 

—— 
Издигаше се целият огромен, тъмен, с очи огнени. 
Закриваше с чернотата своя слънцето алено, затъмняваше 
небето ясно, 

Затъмняваше небето ясно, върху Архангела като камък от 
хиляда пуда се спусна, 

Като камък се спусна, с крилете черни, сякаш, го обгърна... 
Замря сърцето на богатирите руски. 
—— 
Втурнаха се те към своя побратим. 
„Кажи, кажи ни светлина-Егорий, 
Кажи ни цялата правда-истина... Нима?“. 
Поклащаше главата си бисерна Егорий Храбри, 
усмихваше се, 

Укоряваше братята свои, витязите руски, 
—— 
За малката вяра в Христа Спасителя ги укоряваше. 
Даваше им своята дума вярна-нерушима, 
Че няма да се върне Антихристът – зъл гарван в Светата-Рус, 
Че идва за земята Света-Руска велика радост, 
А за народа руски православен – милост и утешение. 
 

А длина тому ворону – тысяча верст, а в поперечину с 
крыльями и все две тысячи. 

Голова у тово ворона чернова – гора огромадная, 
—— 
Глаза ево – геенна огненная, всеопалимая, злобно-злобная, 
Клюв ево и когти железные, вострые-вострые. 
Держит тот ворон черной в лапах своих Свято-Русскую, 
Крыльями прикрыл, когтями разрывает, клювом клюет, 
Клювом железным клюет, кровь горячую пьет. 
—— 
Стонет Свято-Русская. Черной ворон потешается. 
На восточной стороне, на солнечной – небеса свернулися, 
Небеса свернулися, Царство Божие на минуточку 
раскрывалося, 

На минуточку раскрывалося, сердце витязей русскиих 
осветилося, 

Сердце осветилося, радость неизреченную вечную оставило. 
—— 
То не молния золотая, строгая из того Царства Божия 
взвилася. 

То не братец ея родной, гром небесной, грозно ударил, 
То Архангел Михаил, Архистратиг могучий, 
По велению Божьему, по приказу Христову на бой с 
Антихристом заявился. 

Заприметив Архангела, раскрывал Антихрист-ворон крылья 
черные. 

—— 
Поднимался весь огромадной, темной, со глазами огненными. 
Закрывал своей чернотой солнце красное, темнил 
небо ясное, 

Темнил небо ясное, на Архангела камнем в 
тысячу пуд падал, 

Камнем падал, крыльями черными, чудилось, обхватывал... 
Захолонуло сердце у богатырей русскиих. 
—— 
Бросалися они к братцу свому названому. 
„Ты скажи, скажи нам, свет-Егорий, 
Скажи всю правду-истину... Неужли?“. 
Покачивал головой своей жемчужною Егорий Храброй, 
улыбаючись, 

Корил братцев своих, витязей русскиих, 
—— 
Малой верою их корил во Христа Спасителя. 
Давал слово свое верное-нерушимое, 
Что не вернется Антихрист – злой ворон на Свято-Русскую, 
Что грядет земле Свято-Русской великая радость, 
А русскому народу православному милость и утешение. 
 



 
 

 



 
 

 

 

Послеслов 

 

В 1989 г., когато тази книга за първи път беше изда-
дена на немски език, и още повече в предшестващите 
години, когато беше писана и превеждана, светът изг-
леждаше значително различно от сега. Наистина, още 
тогава в общия ход на събитията можеше да се просле-
дят някои основни тенденции, които, обаче, се прояви-
ха едва в последно време. И може би най-важната сред 
тях е тази, която беше посочена в Глава 18, а именно: 
на смяна на „социалистическия експеримент”, измъчващ 
Изтока на Европа в продължение на почти 75 години, 
сега все по-явно идва вторият, „капиталистическият експе-
римент”, името на който е „американизъм”.  
От само себе си се разбира, че това, което тук е назо-

вано с тази дума, няма нищо общо нито с американския 
народ, нито с другите народи, населяващи западния 
континент. В случая с термина „американизъм” е обозна-
чена само онази форма на съвременната високотехно-
логична цивилизация и произлизащия от нея крайно 
материалистичен начин на живот, възникнал и се фор-
мирал в Северна Америка в първата половина на ХХ 
столетие и особено след Втората световна война, нах-
лул оттам и в Европа. Поради това в разглеждания кон-
текст под думата „американизъм” се подразбира не ис-
тинският образ на Северна Америка, прекрасно охарак-
теризирана от духовнонаучна гледна точка от Карл 
Стегман в неговата книга „Другата Америка”1129, а по-
скоро противообразът на последната, и още по-точно, 
нейният демоничен двойник, застрашаващ в не по-
малка степен нейното собствено съществуване и истин-
ската й мисия в историческото развитие на човечество-
то. 
Този „американизъм”, като противообраз на истинската 

Америка, след падането на болшевизма, като неудър-
жим поток залива всички страни на Източна Европа и 
преди всичко най-голямата от тях – Русия. При това се 
набива в очи все същият познат почерк и всичките оне-
зи, засега още външно „безкръвни”, методи, с помощта 
на които на Изток в Европа днес изкуствено и в най-
кратки срокове се внедрява „капитализъм” от западен 
вид. Методи, толкова приличащи на онези, които преди 
75 години вече са били използвани за насилственото 
разпространяване в Русия на болшевишката идеология 
и новия, „прогресивен” начин на живот. Всичко сякаш 
се е обърнало на 180˚, оставайки по своята вътрешна 
същност същото: грубият материализъм, като основно 
зло на цялата съвременна цивилизация, е останал пре-
дишният, само е заменил обвивката „болшевишки со-
циализъм” с обвивката „западен капитализъм”. Или, 

                                                 
1129 C. Stegman. Das andere Amerika. Dornach 1991. 

изразявайки се по-образно, ледената пустиня на болше-
визма внезапно, сякаш под палката на някакъв невидим 
диригент, е подменена на Изток в Европа с terra de labur 
– с горящата земя – на най-примитивния и див капита-
лизъм. Вместо постепенна и произлизаща от действи-
телното разбиране на основните душевно-духовни за-
ложби на руския народ еволюция, на него сега отново 
му се натрапва напълно чужда на цялата негова същ-
ност нова революция, само че с обратен знак по отно-
шение на онова, което той вече веднъж е преживял в 
1917 г. 
Като цяло възниква впечатлението, че в настоящо 

време Русия последователно е подложена на втори „ек-
сперимент” (или, което по същество е същото – друг 
вариант на първия), имащ своите извори, в крайна 
сметка, все в същите окултни кръгове (тайни общества) 
на Запада, за намеренията и целите на които Рудолф 
Щайнер нееднократно е говорил още в началото на 
нашето (ХХ. Бел. пр.) столетие и в средата на които в 
свое време се е зародила идеята за първия експеримент. 
Прелюдия или генерална репетиция за тези сегашни 

събития на Изток в Европа може да се счита осъщест-
вяването в Западна Германия след Втората световна 
война на „плана Маршал”, в резултат на който „амери-
канизмът” здраво и трайно се е утвърдил в Средна Евро-
па, в значителна степен измествайки на заден план 
нейните собствени духовни задачи. Експериментът се е 
оказал, както се вижда, доста удачен, така че сега той е 
можел със значителни шансове на успех да бъде отново 
повторен, макар и в отчасти видоизменена форма, но 
затова пък разпространявайки го вече върху цяла Из-
точна Европа, а чрез Русия – и по-нататък на Изток, 
включително до крайбрежието на Тихия океан. 
Както в „плана Маршал” за Средна Европа на 40-те 

години, така и в „новия план”, предназначен за Източна 
Европа на 90-те години, съществена роля е трябвало да 
играят различните видове „помощ”, осъществявана, 
обаче, по такъв начин, че в края на краищата Изтокът 
на Европа и преди всичко Русия да се окажат в пълна 
икономическа, а следователно, и политическа зависи-
мост от англоезичния Запад, достигнал днес в лицето на 
Съединените Американски Щати положението на 
единствена свръхдържава в света. 
Социално-политическият модел, нееднократно изпол-

зван от Запада в редица страни на третия свят, а също и 
в латиноамериканските държави, с някои неголеми 
изменения е можел да бъде приложен – и вече не без 
успех се прилага – в Източна Европа: огромни външни 
дългове, не даващи възможност за независимо развитие 
на самостоятелно промишлено производство, разграб-
ване на природните ресурси, вече отдавна съставлява-
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щи основният дял от експорта, внос на високи техноло-
гии от чужбина в ущърб на собствените разработки, а 
също импорт на „американизъм”, като нов и единствено 
„прогресивен” начин на живот и мислене, в невиждани 
досега размери – всичките тези и много други елементи 
на „новия план” днес може вече повсеместно да бъдат 
наблюдавани в Русия. 
Още в началото на нашето (ХХ. Бел. пр.) столетие 

Рудолф Щайнер е предвидил бъдещата опасност от 
„втори” експеримент на Изток в Европа, пътят към кой-
то е трябвало да прокара „първият”, посочвайки го вече 
две години след завземането на властта в Русия от 
болшевиките. Сега това предсказание на Рудолф 
Щайнер по трагичен начин започва да се сбъдва. При-
веждаме това изказване поради днешната му актуал-
ност. (По своето съдържание то е продължение и съ-
ществено допълнение към неговите думи, цитирани на 
стр. 215). „Може да се каже, и аз моля да приемете това дейс-
твително сериозно: ако духовнонаучният импулс не прониже 
света, то тогава Изтокът [на Европа] постепенно ще стане нес-
пособен да води собствено стопанство, да развива собствено 
стопанство1130, да развива стопанско мислене. Изтокът [на 
Европа] тогава ще се окаже в състояние само да произвежда, 
т.е. непосредствено да обработва земята, непосредствено да 
преработва природните продукти с инструменти, с които ще го 
снабдява Западът. А всичко онова, с което се стопанисва (т.е. 
поддържа и грижи за нея. Бел. пр.), изхождайки от човеш-
кия разум, ще се развива на Запад. 
От тази гледна точка именно току-що завършилата катаст-

рофа [на Първата световна война] не е нищо друго, освен нача-
лото на тази тенденция... икономически да се прониже, изхож-
дайки от Запада, Изтокът [на Европа]; да се превърне Изтокът 
[на Европа] в онази област, в която хората да работят, а Запа-
дът да стане областта, където ще се разпореждат с онова, което 
ще се произвежда от природните ресурси на Изтока [на Евро-
па]. –Къде ще минава границата между Изтока и Запада не е 
необходимо обезателно да се определи точно, понеже това е 
нещо променливо. –Ако тази сега съществуваща тенденция се 
развие по-нататък, ако тя не бъде пронизана от нова духовност, 
то тогава, без съмнение – ние ще изкажем това засега само 
хипотетично – ще трябва да възникне следното: целият Изток 
[на Европа] ще стане в стопанско отношение обект на експлоа-
тация от страна на Запада. Но тогава на такъв ход на развитие-
то ще се гледа като на някаква даденост на човечеството на 
Земята. Това ще се разглежда като нещо справедливо и от само 
себе си разбиращо се. Няма друг начин да се внесе в тази тен-
денция онова, което не прави едната половина на човечеството 
илоти [роби], а другата част – онези, които използват илотите, 
освен разпространяването на отново завоюваната обща духов-
ност”1131. 
                                                 
1130 Бел. пр.: Стопанство=система на общественото производство, 
която включва промишленост, земеделие и животновъдство: 
икономика. 
 
1131 GA191, 14.ХІ.1919. 
 {Бел. пр.: „Да си представим хипотетично: Европа ще осъществи идеалите на 
болшевизма, идеалите на Бернската социалдемокрация, т.е. социалдемокрацията на 
социалистическия конгрес, проведен през февруари 1919 г. в Берн. Какво би било 
следствието от това, ако тези хора достигнат мечтаното от тях? В този случай от 

От тези думи следва, че само едно единствено нещо 
може да бъде противопоставено на тази негативна пер-
спектива на развитие на Европейския Изток, а именно: 
новият духовен импулс, новата „обща духовност”, спо-
собна чрез пълно преобразуване на човешкото съзнание 
да обхване след това и правовата, и, накрая, самата 
икономическа област, въвеждайки необходимото раз-
деляне и установявайки правилно взаимодействие на 
трите основни области на социалния организъм: духов-
на, държавно-правова и икономическа. Казано по друг 
начин, онова, от което сега най-много се нуждае Русия, 
това е новият духовен живот и произтичащата от него 
тричленност на социалния организъм, като „съответст-
ващ на Христос облик”1132 на социалния живот на чове-
чеството, като „проникнат от Христос социален порядък”1133, 
представляващ единственият, отговарящ на истинския 
дух на Християнството, среден път между двете демо-
нични крайности на болшевишкия социализъм и за-
падния капитализъм. 
За първи път появилата се в 1992 година в превод на 

руски език книга на Рудолф Щайнер „Die Kernpunkte 
der sozialen Frage in den Lebensnotwendigkeiten der 
Gegenwart und Zukunft” (GA23)1134, представляваща 
въведение в теорията и практиката на тричленното раз-
витие на социалния организъм, открива за Изтока на 
Европа тази единствена за нея положителна перспекти-
ва, а за Русия – реалния изход от създалата се сега в нея 
наистина катастрофална ситуация. 
Именно публикуването в последно време в Русия на 

тази и други основни книги на Рудолф Щайнер са из-
вестие за „новата духовност”, за онази духовност, от коя-
то Изтокът на Европа в настоящия момент се нуждае 
повече от всичко. Нейните източници се коренят в 
Средна Европа, културата на която съдържа нужните 
предпоставки, за да се прониже с този нов духовен им-
пулс цялата съвременна цивилизация1135. Обаче в наше 
време самата Средна Европа, особено след обединение-

                                                                                  
Европа – независимо от всички национални предразсъдъци, т.е. независимо от 
трайните привични лъжливи възгледи – всички свободни сили непременно биха се 
прелели в свободна Америка... Би се развила прекомерна конкуренция между Европа 
и Америка, в резултат на което Европа неизбежно би изпаднала в пауперизъм {Pau-
perismus (нем.)=бедност, нищета. Бел. пр.}, а Америка би станала много 
богата не от беззаконие и произвол, а само по силата на глупостта на европейската 
социална политика” (GA189, 15.ІІ.1919). 
 Днес – 2010 г. – не в континентален, а в ограничен план, в маща-
бите на България, това вече е осъществено: около една четвърта част 
от българското население, предимно интелигентите, са напуснали 
страната, а голяма част от населението живее в духовна и материална 
нищета}. 
 
1132 GA202, 25.ХІІ.1920. 
 
1133 Пак там. 
 
1134 Съдържанието на основните положения в тази книга, излязла на 
немски език в 1919 г., е било след това подробно развито от Рудолф 
Щайнер в десетки лекции и статии, публикувани в единайсет тома на 
Пълните събрани съчинения (GA24 и GA328–GA341). На тази тема 
има и цяла редица книги, статии и лекции от ученици на Рудолф 
Щайнер. 
{Бел. пр.: На български език книгата е издадена от Антропософско 

Издателство „Даскалов” (Стара Загора 1993) под название „Същност 
на социалния въпрос” (GA23)}. 

 
1135 Виж за това подробно S.O. Prokofieff. Die Geistigen Aufgaben 
Mittel- und Osteuropas. Verlag am Goetheanum,Dornach 1993. 
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то на двете части на Германия, наистина се намира на 
кръстопът и трябва да направи решаващ избор между 
двете възможности за по-нататъшно развитие. Понеже 
собственото бъдеще на Средна Европа преди всичко 
зависи от това, ще се намерят ли в глъбините на душите 
на нейните народи достатъчно духовни сили, за да 
осъществят в най-близко бъдеще своята главна задача, 
своята духовно-културна мисия в общочовешкото раз-
витие, неразривно свързана със съвременната антропо-
софски ориентирана Наука за Духа на Рудолф Щайнер 
като най-прекрасен и висш плод на цялото многовеков-
но духовно развитие на Средна Европа; или съвремен-
ният материализъм, в неговата най-крайна форма на 
„американизъм”, ще одържи и на нейна територия своята 
„победа”, която тогава ще бъде поражение не само за 
самата Средна Европа, но и за цялата християнска Ев-
ропа като цяло, а следователно, и за цялото Земно чо-
вечество1136. 
Другояче стоят нещата на Изток в Европа. Тук след 

най-дълбоко разочарование от болшевишкия модел на 
социализма рано или късно ще настъпи също толкова 
дълбоко разочарование и от западния, „капиталисти-
чески” модел, понеже заложеният в неговата основа 
принцип на личен егоизъм, по силата на своята изна-
чална аморалност, е дълбоко чужд на всички основни 
духовно-душевни заложби на източноевропейските 
народи. С настъпването на това второ разочарование 
въпросът за средния път, свързан с необходимостта от 
обновяване на цялата съвременна материалистична 
цивилизация с конкретните импулси на живия Дух, 
като основна задача на истински християнската култу-
ра, ще се изправи пред Изтока на Европа с нова и досе-
га още небивала сила. 
Този въпрос, който, както беше казано, рано или къс-

но непременно ще възникне преди всичко в самата Ру-
сия, раждайки се в нея от онези страдания, през които 
тя преминава сега и ще преминава още и в бъдеще, 
едновременно ще бъде също «начало на осъзнаването от 
нея на своята общочовешка мисия като „народ на Хрис-
тос”»1137. 
В лекцията, изнесена за руските антропософи, Ру-

долф Щайнер посочва подобните въпроси като онези, 
„които могат да дойдат само от Изтока на Европа и които 
веднъж трябва да бъдат [подчертано от Рудолф Щайнер] 
поставени, защото те са въпросите, без отговорите на които 
човечеството няма да може да живее в бъдеще”1138. 
Ще получи ли, обаче, Изтокът на Европа удовлетво-

                                                 
1136 Бел. пр.: „Англо-американската култура ще изтощи културата на Европа... В 
англо-американската култура се намират зародишите на злата раса” (GA93а, 
31.Х.1905). 
 „Културата на Средна Европа е поставена между Запада и Изтока на Европа в 
ролята на културен посредник; тя всъщност не се разбира, ако бъде приравнявана 
към другите култури. Съвършено своеобразно е поръчението на тази култура: да 
бъде, подобно на херолд {Herold (нем.)=предвесник, глашатай, вестител. 
Бел. пр.}, на изтеклите времена в бъдещите времена” (GA158, 11.ІV.1912). 
 „За народите на Средна Европа и на Изтока (на Европа. Бел. пр.) няма нищо 
по-лошо от това да се подражава на културата на Запада във всяка от областите. 
Защото в този случай те биха подражавали на нещо, за което те нямат инстинкт, 
което не може да се приспособи, не може да се прихване в тях” (GA192, 29.VІ.1919). 
 
1137 Виж GA185, 2.ХІ.1918. 
 
1138 GA158, 11.ІV.1912. 

рителен за него отговор на тези жизнено важни не само 
за него, но и за цялото човечество въпроси, ще зависи 
не от едни или други теоретични рецепти, програми и 
модели, а конкретно от това, в каква степен преди всич-
ко в самата Средна Европа ще успеят към това време да 
положат основите на нова християнска култура, 
произтичаща от одухотворената чрез Науката за Духа 
Съзнателна душа. 
В противен случай, не намирайки отговора на своите 

жизнени въпроси в Средна Европа и бидейки поставена 
между двата демонични противообраза на Съзнателна-
та душа – болшевизмът в миналото и американизмът в 
бъдещето – Източна Европа и на първо място самата 
Русия ще се окажат пред опасността изобщо да се от-
кажат от всякакво по-нататъшно развитие и да се обър-
нат към търсене на духовност в двете други, низши 
душевни начала (Разсъдъчната душа, или Душата на 
чувството, и Сетивната душа. Бел. пр.), а следователно 
– в свързаните с тях предшестващи епохи на истори-
ческото развитие. 
Тогава, вместо намирането на истинския трети път, 

Русия може да се обърне към неговата противополож-
ност, приемайки демоничната маска вместо търсеното 
лице на действителната социална справедливост, отго-
варяща на действителния дух на Християнството. Съе-
диняването на болшевишкия социализъм и крайния 
национализъм – тези две маски на съвременното ан-
тихристиянство1139 – в „руския нацизъм”, наричащ 
себе си национално-патриотично движение, обезателно 
ще поведе към най-радикално потушаване на всякакъв 
духовен живот вътре в страната и крайна агресивност 
навън. А ще се основават те на противоестествената 
симбиоза на капиталистическото производство с тотал-
ния държавен контрол (както това веднъж вече стана 
във фашистка Германия). Такава е реалната перспекти-
ва на все по-често пропагандирания сега в Русия от 
някои фашистващи кръгове псевдо-„трети път”1140. 
От духовнонаучна гледна точка това бъдеще би озна-

чавало обръщане към най-демонизираната форма на 
Разсъдъчната душа или Душата на чувството, предс-
тавляваща тогава най-добрата почва за „духовен брак” 
в човешката душа и в социалния живот на луциферич-
ните и ариманичните сили, понякога временно сключ-
ващи помежду си съюз за още по-интензивна борба с 
Импулса на Христос. При това ариманичните сили по-
вече действат чрез Разсъдъчната душа, а луциферични-
те – чрез Душата на чувството. В Земната еволюция 
първообраз на такъв демоничен брак е съюзът на чер-
ния маг и главен противник на Мистериите на Граала в 
ІХ столетие – Клингзор, и мюсюлманската царица Иб-
лис, дъщеря на Еблис (име, обозначаващо в Близкия 
Изток Луцифер)1141. Силите на този демоничен брак 
продължават след това да действат в Земната еволюция 
и по-нататък, с най-голяма сила проявявайки се в ХХ 
столетие в окултните подоснови на Третия райх. Не 
случайно поради това руските национал-патриоти из-
казват толкова откровени симпатии именно към пос-
                                                 
1139 Виж б.п.ч. 780. 
 
1140 Сравни с б.п.ч. 821. 
 
1141 Виж GA144, 7.ІІ.1913. 
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ледния. 
В каква степен в настоящо време и в най-близко бъ-

деще ще съществува реална опасност от „легално” или 
военно завземане на властта в Русия от подобни групи-
ровки, които биха могли да се възползват за това от 
сегашното положение на народа, доведен до отчаяние 
от механични заимствани от Запада и изкуствено пре-
несени на руска почва икономически и други „рефор-
ми” и не виждащ на хоризонта никаква алтернатива – 
този въпрос трябва да остане зад рамките, поставени от 
този послеслов. Във всеки случай би било голяма греш-
ка да се подценява тази опасност предвид бързото на-
растване на десните настроения в руското общество, в 
съчетание с общата социална нестабилност, повсемест-
но разпространяващия се страх пред бъдещето, ръста на 
инфлацията, престъпността, засилването на мафията и 
др.под. 
Следващата степен на описаното „падане в минало-

то” би се оказало за Русия обръщане към още по-
дълбоко лежащото душевно начало, а именно към Се-
тивната душа, при това в нейната най-архаична и отда-
лечена от всички истински задачи на съвременността 
форма. 
В социално-политическата сфера това би могло да се 

прояви в стремеж за връщане към крайно консерватив-
ните, ултрамонтанярските1142 или монархичните „идеа-
ли”, към такива например като прословутия лозунг на 
източния цезаро-папизъм: „православие – самодържа-
вие – народност”, представляващ пълна противополож-
ност на истинската социална тричленност и изобщо на 
всяко свободно развитие на човешката личност. 
И, накрая, за Изтока на Европа и преди всичко за Ру-

сия по силата на нейното особено географско положе-
ние съществува още една голяма опасност, която Ру-
долф Щайнер също посочва в своите лекции за руските 
антропософи, а именно опасността от вътрешно падане 
още по-дълбоко в миналото, падане от степента на раз-
витие на християнската душа обратно на степента на 
развитие на езическото тяло, чрез обръщане към древ-
ните, дохристиянски религии, особено към различните 
видове азиатско-индийско-тибетски окултни учения. 
По-нататъшен етап от такова падане би било вече 

неправомерното проникване в силите на етерното тяло 
и осъществяване чрез тях връзка със стихийните демо-
нични сили на природата, както това и досега става в 
сибирския и далекоизточния шаманизъм. В него всяко 
индивидуално Аз-съзнание напълно се унищожава, 
отстъпвайки мястото за завладяване от стихийно демо-
нично същество. В резултат от това възниква опасност 
от „епидемично”, т.е. масово, разпространение на раз- 
 

                                                 
1142 Бел. пр.: Montagnards (фр.)=монтаняри; наименование на крайно 
лява партия на Конвента по време на Френската буржоазна револю-
ция в 1789 г. 

лични видове и форми на съвременен шаманизъм, поя-
вяващ се често под напълно почтени и достойни назва-
ния, такива като: „парапсихология”, „екстрасензорика”, 
„природна магия”, „народна магия” и т.н. (Накрая, па-
дането в глъбините на физическото тяло води към раз-
личен вид черномагични практики, вече отдавна съ-
ществуващи на Земята, които сега започват да проник-
ват също и в Русия). 
Поради това в края на първата лекция, изнесена за 

руските антропософи, Рудолф Щайнер формулира от-
говора, който Русия трябва да даде на приближаващите 
се от Азиатския Изток изкушения: „Не миналото трябва 
ние да носим в бъдещето, а нови импулси. Не да приемаме 
просто някакъв спиритуален импулс от [Азиатския] Изток, а да 
се грижим за това, което самият [християнски] Запад може да 
изработи от спиритуалните източници”1143. А във втората 
лекция, изнесена за същите слушатели една година по-
късно, Рудолф Щайнер още по-точно конкретизира 
тази мисъл, говорейки за недопустимостта именно за 
руснаците на никакви компромиси с миналото, колкото 
и духовно значимо да е то, ако те искат да запазят вер-
ността към своята предназначена за бъдещето Народна 
Душа, към своя Народен Архангел. Изхождайки от 
словата на Христос: „Върви след Мене и остави мъртвите 
да погребват своите мъртъвци”1144, Рудолф Щайнер след 
това пояснява тези евангелски слова така: „Мъртвите – 
това са отделните, склонни към материализъм култури, те сами 
вече носят в себе си онова, което ще ги отведе в гроба... Но 
душите трябва да следват това, което е разбиране на духовния 
импулс, който управлява по целия свят като Импулс на Хрис-
тос”1145. 
Двата приведени цитата отново ни връщат към зада-

чите на Науката за Духа, или Антропософията, в ХХ 
век, откриваща сега нови спиритуални източници на 
познание и даваща на човека възможност от силите на 
неговата одухотворена Съзнателна душа да стигне до 
истинско разбиране на съвременното действие в чове-
чеството на Импулса на Христос като главен, ръково-
дещ импулс на цялата Земна еволюция. Понеже в наше 
време само чрез новото познание за Христос и съзна-
телното съединение с Него е възможно да се намери 
пътят, водещ към преодоляване на двата вида противо-
действащи сили, т.е. да се намери верният, истинският 
трети път, основата на който е езотеричното Христи-
янство. 

 
 

Рождество 1992 г. – Пасха 1994 г. 
Щутгарт           С. О. Прокофиев 

                                                 
1143 GA158, 11.ІV.1912. 
 
1144 Ев. Матей 8: 22; сравни с Ев. Лука 9: 60. 
 
1145 GA158, 5.VІ.1913. 



 
 

 

 

Въведение в някои антропософски понятия 

 

Според1146 съвременната Наука за Духа, или Духовна 
Наука, човешкото същество се състои не само от види-
мото за очите физическо тяло, но също и от висши 
свръхсетивни „тела”, достъпни само за духовното съ-
зерцание. 
Ако физическото тяло на човека го прави родствен с 

целия минерален свят, то неговото следващо, по-висше 
и вече външно не възприемаемо (свръхсетивно) тяло, 
обозначавано в Науката за Духа като жизнено тяло, го 
сродява с растителния свят, с всичко, което е способно 
да расте и да се размножава. Следващият, още по-висш 
свръхсетивен член на човешкото същество – душевното 
тяло – го сродява с животинския свят, с всичко, което 
може да чувства и усеща. Същевременно, то е онази 
част от човешката душа, която най-много е свързана с 
физическото тяло и силно зависи от неговите функции. 
Накрая, висш свръхсетивен член и действително средо-
точие на човека, неговата светая светих, е „Азът”1147 – 
носителят на индивидуалното самосъзнание или себе-
съзнание – коренно отличаващ човека от всичко друго 
на природния свят и правещ го напълно самостоятелно 
царство, наред с природните царства: минералното, 
растителното и животинското. Като притежател на 
индивидуален Аз човекът наистина е „венец на приро-
дата”. 
От Аза като централен член на своето същество той 

после постепенно постига преобразяване на трите низ-
ши члена, или тела, във висши. При това отначало тази 
работа се извършва от него несъзнателно, под ръко-
водството на духовни Същества, и едва по-късно, спо-
ред събуждането в него на индивидуалното Аз-
съзнание, тя все повече започва да се осъществява от 
самия него. Този процес определя цялото културно-
историческо развитие на Земното човечество и протича 
в два стадия. Отначало работата върху трите низши 
члена (тела): душевното, жизненото и физическото – се 
води на душевно ниво и едва по-късно, вече на по-
висшите степени – на духовно ниво. 
В резултат от работата, осъществявана на първия ста-

дий, човешката душа все повече преодолява своята 
зависимост от физическото тяло и като самостоятелно 
душевно образувание получава тричленна структура. 

                                                 
1146 Бел. пр.: Това кратко „Въведение в някои антропософски 
понятия” е съставено от Сергей О. Прокофиев, изхождайки от 
съдържанието на антропософската Наука за Духа. То е уводна глава в 
неговата книга: «Пророческая былина „Как Святые горы выпустили 
из каменных пещер своих русских могучих богатырей” в антропо-
софском освещении». „Ной”, 1992. Преводът от руски език е на Вик-
тор Лозанов. 
 
1147 Бел. пр.: или „Егото”. Ego (лат.)=Аз, собствената ми индивиду-
алност. 

Всеки от трите члена на душата тогава е резултат от 
работата на индивидуалния Аз върху низшите тела и 
има свое специално название в Науката за Духа. Така, 
душевното тяло постепенно се преобразява, превръща в 
Сетивна душа; жизненото тяло – в Разсъдъчна душа, 
наричана още Душа на характера; физическото тяло – в 
Съзнателна душа. Едновременно с това и самият Аз, 
реализирайки себе си в тези три душевни члена, пости-
га по-високи степени в своето развитие, които преди 
всичко се характеризират с нарастване на неговата съз-
нателност. 
Отначало, в областта на Сетивната душа, силите на 

индивидуалния Аз се проявяват само смътно. На тази 
степен от своето развитие човекът още не отделя себе 
си напълно от социалното обкръжение, в което той 
изначално е поставен – било то семейство, род, селска 
или религиозна община. Той е свързан с тях с цялото 
свое същество, той живее в техните граници, следва 
твърдо установените обичаи, привички и традиции. 
Едновременно с това, именно в Сетивната душа човек 
намира най-непосредствения достъп до източниците на 
духовните и религиозните сили, които макар и да са 
способни да напълнят неговата душа, не достигат на-
пълно до неговото съзнание. 
Оттук произлиза и самото наименование на този ду-

шевен член – Сетивна душа, понеже, действайки в нея, 
човешкият Аз влиза във връзка с останалия свят чрез 
усещането, а не чрез рационалното, разумното, обосно-
ваното познание. Това, което може да бъде обозначено 
като наивна, още не знаеща никакви въпроси и съмне-
ния, но дълбока и искрена вяра – принадлежи на този 
член на душата. В руската история1148 на това състоя-
ние съответства душевната конфигурация на основната 
маса на селячеството чак до края на ХІХ в., а в някои 
области – и до началото на ХХ в.   
Проявяването на Аза в Разсъдъчната душа, или Ду-

шата на характера, е свързано с душевното устройство 
на хората живеещи вече в градовете и, макар само до 
известна степен, приобщили се към плодовете на об-
щочовешката култура. На тази степен човешкият Аз за 
пръв път започва да базира своето отношение към света 
върху мисловния елемент, върху дейността на разсъдъ-
ка, което спомага за значителното ускоряване на проце-
са на общата индивидуализация на човека. Паралелно с 
това в него започват все по-ясно да изпъкват първите 
черти на личния характер, формира се характерологич-
ната основа за цялото по-нататъшно душевно развитие. 
Поради това този душевен член се нарича Разсъдъчна 

                                                 
1148 Бел. пр.: а също и в българската история. Виж също б.п.ч. 522 и 
б.п.ч. 1175. 
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душа или Душа на характера. Обаче в нейните граници 
човешкият Аз се проявява така, че външният авторитет, 
било то авторитет религиозен, научен или авторитет на 
държавата, оказват върху живота на човека определящо 
влияние. В този смисъл думите на блажения Августин: 
„Аз не бих вярвал в истинността на Евангелията, ако 
към това не ме принуждаваше авторитетът на Католи-
ческата църква”1149, са най-характерният израз на Раз-
съдъчната душа, или Душата на характера. 
Обобщавайки, може да се каже: ако на първата степен 

човек извършва в живота едни или други постъпки още 
не замисляйки се, сякаш инстинктивно, непосредствено 
доверявайки се на своето вътрешно чувство, то на вто-
рата той започва да се ръководи от съобщаваните му от 
отвън заповеди, закони или други правила, строго рег-
ламентиращи неговия личен живот и социално поведе-
ние. 
Едва в Съзнателната душа всички способности и 

свойства на индивидуалния Аз се разкриват вече в пъл-
на степен. На тази степен от своето развитие човек иска 
да извлича мотивите за своите деяния единствено от 
самия себе си. Сега той се стреми да се избави от всич-
ки, по един или друг начин наложени му, външни авто-
ритети, за да изживее себе си като свободна личност, 
която самостоятелно и в пълно съзнание определя своя-
та съдба. Отсега нататък всички действия на човека 
произтичат само от вътрешния импулс, коренящ се в 
ясното познание и изразяващ се в чистата любов към 
деянието. Рудолф Щайнер подробно е охарактеризирал 
тази степен на вътрешното развитие на човека в своята 
книга „Философия на свободата. Основни принципи на 
модерния светоглед” (GA4), определяйки я като „ети-
чен индивидуализъм”. А последният, понеже се базира 
върху съзнателната дейност на индивидуалния Аз, мо-
же да бъде достигнат само във висшия душевен член – 
в Съзнателната душа1150. 
От казаното става ясно, че именно в периода когато 

цялото човечество развива този висш душевен член, 
човекът е подложен на голямо изкушение да насочи 
завоюваната от него свобода не за постигането на етич-
ни цели, а за удовлетворяване на своя личен егоизъм, 

                                                 
1149 Бл. Августин. Contra epist. Manich., 5. 
 {Бел. пр.: „Манес (Мани) е този, който подготвя за човешкото душевно развитие 
степента, когато се търси собствената душевно-духовна светлина (виж също б.п.ч. 
730. Бел. пр.). Всичко, което е произлязло от него, е било призив към човека за 
собствена духовна светлина в душата и в същото време – решително несъгласие с 
всичко, което не желае да произхожда от собствената душа на човека, от неговите 
наблюдения със собствената душа. Прекрасни слова произлизат от Мани, те са 
станали лайтмотив за неговите последователи във всички времена. Той казва: Вие 
трябва да се откажете от всичко, което е външно откровение, което вие получавате по 
сетивен път! Вие трябва да се откажете от всичко, което ви е завещано като външен 
авторитет, тогава вие ще станете зрели, за да съзерцавате собствената си душа! 
Августин (354–430) – в разговор с манихейския епископ Фаустус, когото той направил 
свой противник – издигнал против това принципа: Вие не бихте приели учението на 
Христос, ако то не е било основано върху авторитета на Църквата. А манихеят 
Фаустус казва: Вие не трябва да приемате на основата на авторитета никакво учение, 
ние искаме да приемаме всяко учение само в свобода” (GA93, 11.ХІ.1904)}. 
 
1150 Бел. пр.: Може би има смисъл тук да се отбележи каква дълбока 
духовна мъдрост са следвали нашите предци, когато след освобожде-
нието от турско иго довеждат за княз на българите именно германец. 
Сега ние живеем в Петата арианска културна епоха, наричана още 
Германска, или Западноевропейска (виж схемата „Степени на разви-
тие на човека” в б.п.ч. 663). Германците развиват Аза в Съзнателната 
душа. 

на горделивата и самодоволна удовлетвореност от чис-
то външните, материални достижения. Напротив, ако 
Земното човечество не иска да изгуби висшия смисъл 
на своето съществуване, а в бъдеще да постигне всички 
поставени му от самото Божествено Ръководство цели, 
то трябва преди всичко да насочи постигнатата в Съз-
нателната душа индивидуална свобода по посока на 
духовното. А това означава – да пристъпи към посте-
пенно одухотворяване на самата Съзнателна душа, отк-
риващо достъп до преобразяването на нисшите членове 
на човешкото същество във висши вече не на душевно, 
а на духовно ниво. 
В такова насочване на Съзнателната душа към етич-

ното и духовното, като основно условие за цялата по-
нататъшна работа, се състои една от най-важните зада-
чи на Антропософията в нашата епоха. Най-важната 
сила, с която се изпълва човешкият Аз в Съзнателната 
душа – това е стремежът към познание. Едната му 
страна е познанието на материалния свят, а Антропо-
софията открива на човека другата страна – познанието 
на свръхсетивния свят, насочвайки чрез това цялото 
негово развитие към Духа. 
В резултат на такава работа на Аза на духовно ниво, и 

Духът на човека трябва в течение на времето да получи 
тройна структура, а самият човек благодарение на това 
– да се пробуди за висшето духовно съзнание. Така, 
изцяло преобразеното душевно тяло с течение на вре-
мето трябва да стане носител на това, което съвремен-
ната Наука за Духа нарича Дух-Себе или Дух, действащ 
в Аза и оттам одухотворяващ цялото душевно тяло като 
най-близка област на своето проявление. По-нататък 
напълно преобразеното жизнено тяло ще стане носител 
на това, което Науката за Духа нарича Дух-Живот, т.е. 
Дух, способен да одухотвори цялото жизнено тяло на 
човека. Накрая, духовната работа върху физическото 
тяло ще доведе в бъдеще до неговото пронизване с най-
висша духовност. Достигнатата степен на развитие в 
Науката за Духа се нарича степен на Духа-Човек, поне-
же резултатът от нея е одухотворяване на целия чо-
век1151. Разбира се, постигането на тази висша цел е 
невъзможно за човека в продължение на един кратък 
Земен живот, а може да бъде достигната само в про-
дължение на редица въплъщения. Поради това истината 
за превъплъщенията е важна съставна част на съвре-
менната Наука за Духа1152. При това тя коренно се от-
личава от ученията на Изтока, в които идеята за пре-
въплъщението е представена във вид на безкраен кръ-
говрат на раждане и смърт, без начало и край, а също 
няма нищо общо с фантастичните представи за пресе-
ленията на душите (например, в гъсеница, овца и др. 
Бел. пр.). 
От гледна точка на Науката за Духа процесът на пре-

въплъщение има в общото развитие на света и човечес-
твото напълно определени граници. Неговото начало е 
свързано с онова събитие, което е охарактеризирано в 
началото на Библията като „грехопадение”1153, а неговото 
                                                 
1151 За девет- и седемчленото устройство на човешкото същество 
виж GA9 и GA13. 
 
1152 Виж GA9. 
 
1153 Битие 3: 1-24. 
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окончателно завършване се пада през онази отдалечена 
епоха на всеобщо одухотворяване, която е описана в 
края на Апокалипсиса на Йоан1154. Оттук следва, че 
работата за одухотворяване на човека ще бъде еднов-
ременно свързана с процеса на освобождаване и преоб-
разяване на целия свят, на „всички твари”. Понеже спо-
ред одухотворяването на неговото душевно тяло пред 
човека ще се открие възможност за работа върху посте-
пенното одухотворяване на животинското царство; в 
процеса на одухотворяване на жизненото тяло той ще 
може да започне да работи върху растителното царство; 
накрая, едновременно с преобразяването на своето фи-
зическо тяло той ще може да пристъпи към одухотво-
ряване на минералното царство. 
В този смисъл ние трябва да разбираме думите на 

апостол Павел за това, „понеже всички твари съвкупно 
стенат и се мъчат досега”1155, очаквайки своето освобож-
дение1156, което може да дойде само от хората, вървящи 
по пътя на съзнателното одухотворяване на своето съ-
щество. А това, според апостол Павел, е възможно само 
като хората станат „Синове Божии”1157, благодарение 
на пронизването, проникването на всеки човек с „Духа 
на Христос”1158. 
Приведените изказвания на апостол Павел напълно се 

потвърждават от Антропософията, която черпи своите 
познания от източниците на съвременното духовно 
изследване. И към най-важните негови резултати при-
надлежи признаването на непосредственото участие на 
Христос в целия охарактеризиран процес на развитие. 
Понеже след Своето съединяване със Земното битие, 
благодарение на преминаването през смъртта на Гол-
готския хълм и Възкресението, Христос става главен 
помощник на всеки индивидуален Аз в неговата работа 
по одухотворяване на човешкото същество, а чрез него 
– и на целия Земен свят. 
По такъв начин, от гледна точка на Науката за Духа е 

необходимо да се признае, че процесът на одухотворя-
ване на човека и света би бил невъзможен без съединя-
ването на Христос с цялото Земно развитие като негов 
висш прототип и крайна цел на това Земно развитие. И 
думите на самия Христос: „Аз съм с вас през всичките дни 
до края на Земните времена”1159, свидетелстват именно за 
това. Затова работата за последователното одухотворя-
ване на човека едновременно е и процес на постепенно 
„проникване с Христос” на единичния човек, а в перс-
пектива и на цялото човечество, посредством прониз-
ването му с Христовия Дух, разкриващ се в човешкия 
Дух като троичност (Дух-Себе, Дух-Живот и Човек-
Дух), като микрокосмично отражение в него на Светата 
Троица. 
От приведените духовнонаучни факти следва, че осо-

                                                 
1154 Глави 20-21. 
 {Бел. пр.: Виж също GA104}. 
 
1155 Послан. към Римлян. 8: 22. 
 
1156 Пак там 8: 21. 
 
1157 Пак там 8: 19. 
 
1158 Пак там 8: 9. 
 
1159 Ев. Матей 28: 20. 

бено важен момент в развитието на човечеството ще 
бъде преходът на единичния човек от работа върху 
своите низши тела на душевно ниво към работа върху 
тях на духовно ниво. С други думи – преход от одухот-
ворената Съзнателна душа към Духа-Себе. С осъщест-
вяването на тази главна задача на бъдещото Земно раз-
витие е свързана, според Науката за Духа, основната 
мисия на руския народ, а в по-широк смисъл – на цяло-
то славянство1160. Оттук става разбираемо, защо Наука-
та за Духа говори за руския народ като за „народ на 
Христос” или „Христов народ”1161. Предначертано е пър-
вата крачка по пътя от Съзнателната душа към Духа-
Себе да извърши именно той, с което и трябва да бъде 
заложена основата на целия последващ процес на „про-
никване с Христос” на човечеството. В социален план 
това ще поведе към осъществяване на Земята на дейст-
вителна всеобщност, на нова социална общност на 
хората, основана върху тяхното братско обединение, 
върху тяхната пронизаност от общия Дух на Любов-
та1162. 
Наистина описаната работа върху трите низши тела 

на висше духовно ниво, а следователно и основната 
мисия на руския народ, принадлежат на твърде отдале-
ченото бъдеще. Онова, което тогава ще бъде възможно 
да се осъществи в най-широките кръгове на човечест-
вото, в наше време може да бъде постигнато само от 
отделни хора по пътя на съвременното Християнско 
Посвещение, представено в Антропософията. За да се 
разбере неговата същност, е необходимо да се вземе 
под внимание следното. 
Както вече беше посочено, висшият стадий на разви-

тие на Аза в границите на трите душевни члена е него-
вото пълно пробуждане в Съзнателната душа. На този 
стадий съответства насоченото към външния свят пред-
метно познание, най-строгата и обективна форма на 
което е съвременната наука, в много отношения оп-
ределяща целия характер на нашата епоха. Напротив, 
първите крачки по пътя към духовно преобразяване на 
трите низши тела ще бъдат вече свързани с пробуждане 
в човека на висшите, свръхсетивни способности, обра-
зуващи също три последователни степени. В антропо-
софската литература те са обозначени като степени на 
имагинацията, инспирацията и интуицията1163. В самия 
човек те съответстват на съзнателното пробуждане на 
индивидуалния Аз в Духа-Себе, Духа-Живот, Човека-
Дух и непосредствено го въвеждат в Духовния свят. 
От духовнонаучна гледна точка свръхсетивният свят, 

разположен „зад” физическия свят, се състои преди 
всичко от конкретни духовни Същества. Най-пряко 
отношение към човека и неговото развитие имат три 
категории такива Същества, наричани в християнската 
традиция Ангели, Архангели и Архаи. От тях Ангелите, 

                                                 
1160 За мисията на славянството виж GA103, 30.V.1908 (І и ІІ); виж 
също GA104, 24.VІ.1908. 
 
1161 Виж GA185, 2.ХІ.1918. 
 
1162 Поради това в Апокалипсиса на Йоан такава общност се нарича 
„Филаделфийска” {от филаделфия (гр.)=братска любов; любов към 
ближния. Бел. пр.}. 
 
1163 Виж за това подробно в GA10, GA12 и GA13. 
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намиращи се в своето развитие непосредствено „над” 
човека, изпълняват ролята на водачи на отделните хора. 
Поради това ги наричаме също „Ангели-Пазители”. 
Архангелите като духовни Същества, намиращи се в 
общия космичен ред една степен по-високо от Ангели-
те, изпълняват друга мисия. Тяхната мисия се състои в 
ръководене на отделните народи. Онова, което обикно-
вено се определя с абстрактното понятие „Дух на Наро-
да”, е за съвременната Наука за Духа конкретно свръх-
сетивно Същество, принадлежащо към Йерархията на 
Архангелите. 
Такъв „Дух на Народа” или „Народностен Дух” има и 

руският народ1164. Поради това знанието за неговото 
съществуване и възложените му задачи в общата ево-
люция на човечеството е необходимо... за разбиране-
то... изобщо на цялата руска1165 история. 
Накрая, онова, което по абстрактен начин се обозна-

чава като „Дух на Времето” или „Дух на Епохата”, спо-
ред Науката за Духа също е конкретно духовно Същес-
тво, намиращо се в редицата на издигащите се Йерар-
хии една степен по-високо от Архангелите и принадле-
жащо към Йерархията на Архаите, на Праначалата. 
Само че за разлика от „Духа на Народа”, ръководещ 
поверения му народ в продължение на цялото негово 
Земно съществуване, „Духовете на Времето” последо-
вателно се сменят един друг от епоха в епоха1166. В 
наше време, според данните на Науката за Духа, мисия-
та на водещ Дух на Времето изпълнява онова висше 
духовно Същество, което в християнската традиция е 
обозначено с името Архистратег Михаил1167. Изначално 
принадлежащ към Йерархията на Архангелите, в наша-
та епоха той се е издигнал с една степен по-високо, 
възглавявайки като Дух на Времето цялото духовно 
развитие на човечеството. От духовнонаучна гледна 
точка Михаил може също да бъде наречен „Лицето на 
Христос”, изпращащ за нашето време новото Христово 
Откровение. 
Именно тези три категории духовни Същества, а съ-

що и стоящите над тях още по-възвишени такива, опоз-
нава съвременният Посветен, съзнателно навлизайки1168 
в Духовния свят и преминавайки в него трите последо-
вателни степени. Така, първата степен на свръхсетивно 
познание, наричана имагинативна, го снабдява със 
способността в пълно съзнание да съзерцава в образи 
външните откровения (проявления) на различните Съ-
щества на висшите светове. На втората степен – инспи-

                                                 
1164 Бел. пр.: и всеки друг народ. 
 
1165 Бел. пр.: а също и на всеки друг народ, също и на българската. 
 
1166 Виж GA121. 
 
1167 За мисията на Михаил виж GA194, а също GA26. 
 {Бел. пр.: В екзотеричното православно Християнство Михаил е 
наричан св. Георги Победоносец. Представен е на кон с копие в ръка, 
побеждаващ Змея. 
 Виж държавния герб на Русия. На него чрез образа на Михаил е 
изобразена основната цел на руския народ в Петата следатлантска 
културна епоха, а именно: развитие, пречистване, облагородяване и 
одухотворяване на Съзнателната душа чрез силите на Михаил. 
Антропософската Наука за Духа – това са Михаиловите, Слънчевите 
Мистерии. Виж също GA148, 10.ІІ.1914; GA149}. 
 
1168 Бел. пр.: приживе. 

ративното познание, пред него се открива възмож-
ността не само за съзерцаване, но и за духовно слушане 
на онова, което му се явява във вид на величествено 
звучаща хармония на сферите като деяния на духовните 
Същества. Това вече е по-висока степен на проникване 
в свръхсетивния свят. Накрая, при висшата степен – 
интуицията, съвременният Посветен постига способ-
ността не само за „външно” съзерцаване на образите на 
духовните Същества и не само възприемане (слушане) 
на техните деяния, а изживяване на тяхната вътрешна 
същност чрез пълно сливане с тях, но без загубване на 
своето индивидуално Аз-съзнание1169. 
Средоточие на посветителния път, както то е предс-

тавено в Антропософията, е свръхсетивното изживява-
не на живия Христос като Син Божий и като висш Ръ-
ководител на всички небесни Йерархии. По този път 
Христос отначало става разбираем в имагинацията като 
образ, като свръхсетивно явление; след това – в инспи-
рацията, когато чрез възприемането на Неговото Твор-
ческо Слово пред Посветения се разкрива същността и 
цялото значение на неговите деяния както в Космоса, 
така и на Земята; и накрая цялото Посвещение завърш-
ва със същностно сливане с Христос в интуицията, 
водещо към непосредствено изживяване на Неговото 
постоянно присъствие и непрекъснато действие в сама-
та светая светих на човека, в неговия Аз. Това е онази 
степен на вътрешно развитие, на която словата на апос-
тол Павел: „Сега вече не аз живея, а Христос живее в 
мен”1170, става висша и централна опитност на Христи-
янския Посветен. 
Именно от такава висша опитност на изживяване на 

Христос, постигната от съвременния Християнски Пос-
ветен Рудолф Щайнер1171, е произлязла и цялата осно-
вана от него Антропософия, или Наука за Духа. 
Достигайки до висока степен на реализация на трите 

описани степени на висше познание, Рудолф Щайнер е 
бил в състояние да направи в свръхсетивните светове 
духовните изследвания, резултатите от които той след 
това е изложил в своите лекции (повече от 6000) и кни-
ги. 
Резултат от тези свръхсетивни изследвания е обаче не 

само познанието на „добрите” Същества на Духовния 
свят, но и противодействащите им – „злите”. Понеже 
наред с Ангелите, Архангелите и Архаите, служещи на 
Божествения световен ред, а следователно, непосредст-
вено служещи на Христос, във всяка от трите категории 
има и такива Същества, които постепенно са изостана-
ли от своите събратя, а след това, в определен момент 
от мировата еволюция, окончателно са се отделили от 
тях и оттогава представят във Вселената не Божестве-
ната, а своята воля. Поради това тях можем да ги обоз-
начим като служители на злото, или представители на 
Антихриста, в противоположност на онези Йерархични 
Същества с правилно развитие, които служат на Хрис-
тос. 
Науката за Духа разпознава три категории такива 

паднали Същества и ги обозначава в съответствие с 
                                                 
1169 Виж GA13. 
 
1170 Послан. към Галатян. 2: 20. 
 
1171 Виж GA28, Глава ХХVІ. 
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имената на техните „предводители” – Луцифер, Ариман 
и Азур. От йерархична гледна точка може да се каже, 
че луциферичните същества са отпаднали от Божестве-
ната еволюция Ангели, ариманичните Същества са 
отпаднали Архангели, а азуричните Същества – от-
паднали Архаи1172. При това, колкото по-високо 
изначално са се намирали тези паднали Същества, 
толкова по-силно сега се проявява чрез тях импулсът на 
злото и толкова по-пълно се изразява в тях същността 
на антихристиянските сили, а следователно, и на самия 
Антихрист. 
Както вече беше отбелязано, цялото културно-

историческо развитие на човечеството е свързано с 
постепенното развитие на индивидуалния Аз посредст-
вом трите душевни члена, в които той все повече осъз-
нава самия себе си. Именно в този процес се намесват 
противоборстващите сили. 
Луциферичните Същества връхлитат човека най-

напред – когато той започва да изживява своя самосто-
ятелен Аз в Сетивната душа и от нея разпространява 
своето влияние върху двата други душевни члена. Тези 
Същества изкушават човека главно с всички форми на 
прекомерна гордост, самомнение, надценяване на самия 
себе си, а също го склоняват към низши страсти и въж-
деления. А ариманичните Същества обземат човека 
главно тогава, когато неговият Аз се пробужда в Разсъ-
дъчната душа или Душата на характера. В нея те се 
стремят тогава да пробудят всички мислими разно-
видности на страха, а също да склонят човека към 
всички видове лъжа и преди всичко към основната лъ-
жа на нашето време, показваща се в материализма и 
неговото най-радикално проявление – в болшевишката 
идеология. Накрая, азуричните Същества обземат чове-
ка, когато неговият Аз напълно се разкрива в Съзнател-
ната душа. Това време в развитието на човечеството 
приблизително съответства на нашата съвременна епо-
ха и най-близкото бъдеще1173. 
Според Рудолф Щайнер, първите симптоми на тяхна-

та дейност може да се открият в нощния живот на го-
лемите градове, където тяхното влияние се проявява в 
„диви оргии на безсмислена чувственост”. В такива 
„оргии” се появяват, избиват засега в голяма степен 
„гротескните адови огньове на онези Духове, които ние 
наричаме азурични”. А тъй като най-пълното разкрива-
не на индивидуалния Аз става в Съзнателната душа, то 
преди всичко именно против него са насочени усилията 
на тези Същества. Поради това Рудолф Щайнер ги ха- 
 

                                                 
1172 Виж GA107, лекцията от 22 март1909 г. „Христовото деяние и 
противоборстващите духовни сили – Луцифер, Ариман, Азури”; 
GA110, отговорите на въпроси, зададени на 21 април 1909 г. след 
завършването на цикъла от лекции; лекцията от 15 декември 1919 г. 
от цикъла „Мистерии на Светлината, Пространството, Земята и тях-
ното отражение в трите течения на материалистичната цивилизация” 
(GA194-2). 
 
1173 Виж Пак там. 

рактеризира също като Духове, постепенно разрушава-
щи в човека неговия Аз, пораждайки чрез това заболя-
ване и смърт на цялата Земна култура1174. Последното 
посочване на съвременния Християнски Посветен е 
особено актуално именно за сегашното положение в 
нашата страна1175, където все по-силно се проявяват 
симптомите на това, че на смяна на болшевизма, наред 
с всички откриващи се положителни възможности за 
развитие, започва да прониква също и разлагащото, 
гибелното, разрушаващото самия Аз влияние на тази 
трета и най-могъща категория демонични сили. 
От духовнонаучна гледна точка всичките три катего-

рии противоборстващи Същества могат да бъдат оха-
рактеризирани също така: луциферичните сили се 
стремят да приковат човечеството към предшестващи-
те, вече преминали стадии на неговото развитие. Те 
искат да го върнат в състоянието на някакво космично 
детство, при което човек ще може наистина да съхрани 
доста висока духовност, но тази духовност ще се осно-
вава само на смътно, непросветлено от разума съзна-
ние. Напротив, Ариман се стреми да съблазни човека с 
висока, но вътрешно1176 напълно студена, умъртвяваща 
интелектуалност. Той изкушава човека с изопачен, изк-
ривен образ на бъдещето, силите на който са преждев-
ременни и действат върху още незрялата душа по пара-
лизиращ начин. В резултат на това всичко духовно 
започва да й се представя само като страничен продукт 
на материалното, а социален „идеал” става тоталитар-
ната държава. А Азурите се стремят да разрушат самия 
Аз като средоточие и тържествено обещание на инди-
видуалното безсмъртие на човека, а следователно, да го 
отрежат от сферата на вечното, в която изначално се 
корени неговата действителна същност1177. 
Само обръщането към Христос, действащ в наше 

време посредством служещия Му Дух на Времето Ми-
хаил, може да помогне на човека да надвие, да преодо-
лее в своята душа силите на тройното изкушение. Вът-
решното усещане на постоянно присъствие на Христос 
преодолява в душата изкушението на Луцифер. Съиз-
живяването на деянията на Христос и преди всичко 
най-висшето от тях – преодоляването от Него на смърт-
та на Голготския хълм, защитава от съблазните на 
Ариман. А пълното съединяване на индивидуалния Аз 
с Христос, в смисъла на приведените слова на апостол 
Павел, предпазва човека от действията на Азурите. 
Пътят, който води в наше време към такова тройно 

изживяване на Христос, е Антропософията. 

                                                 
1174 Виж Пак там. 
 
1175 Бел. пр.: т.е. в Русия, но същото се отнася – доколкото в една 
част от българското населениеите е започнало активното развитие на 
Съзнателната душа – и за България. 

„Аз-съзнание:  аз чувам звук. Себе-съзнание: аз осъзнавам, че аз чувам звук” 
(D31, стр. 13). 

«Себесъзнанието ние наричаме “Аз”» (GA93а, 6.ІХ.1905). 
 
1176 Бел. пр.: не топла, жива, душевна, а. 
 
1177 Виж б.п.ч. 1172. 
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Основни трудове 
 

GA4 +   Философия на свободата. Основни принципи на един морален светоглед; 1894. 
 
GA7   Мистиката в зората на съвременния духовен живот и нейното отношение към модерния светоглед; 1901. 
 
GA9 +   Теософия. Въведение в свръхсетивното познание на света и мисията на човека; 1904. 
 
GA10 +  Как се постигат познания за висшите светове? 1904/1905. 
 
GA11 +  Из Хрониката Акаша; 1904/1908. 
 
GA12   Степени на висшето познание; 1905/1908. 
 
GA13 +  Въведение в Тайната Наука; 1910. 
 
GA14 +  Мистерийни драми (Портата на Посвещението; Изпитанието на душата; Пазачът на Прага; Пробуждането на душите); 1910-

1913. 
 
GA15 +  Духовното ръководство на човека и човечеството; 1911. 
 
GA22   Откровението на Гьотевия дух в неговия “Фауст” и в приказката за Змията и Лилията; 1918. 
 
GA23 +  Същност на социалния въпрос; 1919. 
 
GA24   Троичното устройство на социалния организъм; 1915-1921. 
 
GA26   Антропософски ръководни принципи. Антропософският път на познание. Мистерията на Михаил; 1924/1925. 
 
GA28   Моят жизнен път; 1923-1925. 
 
GA34 +  Тайната на четирите темперамента. Възпитание на детето от гледна точка на Науката за Духа (Избрани статии от списание 

“Луцифер” и “Луцифер-Гносис”); 1903-1908. 
 
GA35   Философия и Антропософия. Избрани студии; 1904-1923. 
 
GA44   Фрагменти, скици и паралипомена към четирите мистерийни драми; 1910-1913. 
 
 
 

Лекции 
 
GA59   Метаморфози на душевния живот; 1909/1910. 
 
GA64   Из една съдбоносна епоха; 1914/1915. 
 
GA74   Философията на Тома Аквински; 1920. 
 
GA93  Легендата за Храма и Златната легенда, като символичен израз на миналите и бъдещите еволюционни тайни; 1904-1906. 
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GA94   Космогония; 1906. 
 
GA96  Зародишните импулси на Науката за Духа. Християнският езотеризъм в светлината на новото духовно познание; 1906-1907. 
 
GA97   Християнската Мистерия; 1906-1907. 
 
GA99   Теософия на Розенкройцерите; 1907. 
 
GA100   Развитието на човечеството и познанието за Христос; 1907. 
 
GA101   Митове и саги. Окултни знаци и символи; 1907. 
 
GA103 +  Евангелието на Йоан; 1908. 
 
GA104 +  Апокалипсисът на Йоан; 1908. 
 
GA107   Духовнонаучна психология; 1908/1909. 
 
GA109/111 Принципите на спиритуалната икономия във връзка с въпросите на прераждането; 1909. 
 
GA110 +  Духовните Йерархии и тяхното отражение във физическия свят; 1909. 
 
GA112   Евангелието на Йоан в съпоставка с другите три Евангелия; 1909. 
 
GA113   Изтокът в светлината на Запада. Децата на Луцифер и братята Христови; 1909. 
 
GA114 +  Евангелието на Лука; 1909. 
 
GA116   Христовият Импулс и развитието на Азовото съзнание; 1909/1910. 
 
GA117   Дълбоките тайни на общочовешката еволюция в светлината на Евангелията; 1909. 
 
GA118   Новото появяване на Христос в етерния свят; 1910. 
 
GA119   Макрокосмос и Микрокосмос. Големият свят и малкият свят. За естеството на душата; 1910. 
 
GA120 +  Откровения на Кармата; 1910. 
 
GA121 +  Отделните Души на Народите и тяхната мисия във връзка със северногерманската митология; 1910. 
 
GA123 +  Евангелието на Матей; 1910. 
 
GA124   Проучвания из областта на Евангелието на Марко; 1910/1911. 
 
GA126  Окултна история. Езотерично разглеждане на кармични връзки и събития от световната история в светлината на Науката за 

Духа, 1910/1911. 
 
GA129   Чудесата на света, изпитанията на душата и откровенията на Духа; 1911. 
 
GA130 +  Езотеричното Християнство и духовното ръководство на човечеството; 1911/1912. 
 
GA131 +  От Исус към Христос; 1911. 
 
GA133   Земният и космичният човек; 1911/1912. 
 
GA139 +  Евангелието на Марко; 1912. 
 
GA144   Мистериите на Изтока и Мистериите на Християнството; 1913. 
 
GA145  Какво е значението на окултното развитие на човека за неговите обвивки (физическо, етерно, астрална тяло) и неговия Аз? 

1913. 
 
GA146   Окултните основи на Бхагавад Гита; 1913. 
 
GA147   Тайните на Прага; 1913. 
 
GA148 +  От изследването на Акаша. Петото Евангелие; 1913/1914. 
 
GA149   Христос и Духовният свят. Търсенето на Светия Граал; 1913/1914. 
 
GA152   Въведение към Мистерията на Голгота; 1913/1914. 
 
GA154   Как се постига разбиране за Духовния свят? Влияние на духовните импулси от света на мъртвите; 1914. 
 
GA155 +  Христос и човешката душа. За смисъла на живота. Антропософски морал; 1914. 
 
GA157   Човешки съдби и съдби на народите; 1914/1915. 
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GA158   Връзката на човека с елементарния свят. Калевала. Руският народ; 1912/1914. 
 
GA159/160 Тайната на смъртта. Същност и значение на Средна Европа и на европейските Духове на Народа; 1915. 
 
GA161   Пътища за духовно познание и обновление на художествения мироглед; 1915. 
 
GA165   Духовното обединение на човечеството чрез Христовия Импулс; 1915/1916. 
 
GA166 +  Необходимост и свобода в мировите процеси и в човешките действия; 1916. 
 
GA168   Връзката между живите и мъртвите; 1916. 
 
GA171   Космична и човешка история: Вътрешни импулси за развитие на човечеството; 1916. 
 
GA173 +  Космична и човешка история: Историческо разглеждане. Карма на неистината – част І; 1916. 
 
GA174   Космична и човешка история: Историческо разглеждане. Карма на неистината – част ІІ; 1917. 
 
GA174a  Средна Европа между Изтока и Запада; 1914-1918. 
 
GA174b  Скритите духовни основи на Първата световна война; 1914-1918 и 1921. 
 
GA175   Основополагащият камък на разбирането на Мистерията на Голгота; 1917. 
 
GA176   Истините за развитието на човека и човечеството. Кармата на материализма; 1917. 
 
GA177 +  Окултните основи на външния свят. Духовете на Мрака и тяхното сваляне на Земята; 1917. 
 
GA178   Индивидуалните духовни Същества и техните действия в човешката душа; 1917. 
 
GA180   Мистерийните истини и импулсите от Рождество Христово. Древните митове и тяхното значение; 1917/1918. 
 
GA181   Земна смърт и миров живот; 1918. 
 
GA182   Смъртта като преображение на живота; 1917/1918. 
 
GA183   Науката за изграждането на човека; 1918. 
 
GA184   Полярността между вечност и развитие в човешкия живот. Космична предистория на човечеството; 1918. 
 
GA185   Симптоматология на историята; 1918. 
 
GA185a  Еволюционно-исторически предпоставки за формиране на социалното мислене; 1918. 
 
GA186   Основното социално изискване на нашата епоха; 1918. 
 
GA190  Духовни основи на социалния въпрос: Импулси от миналото и съвременни импулси в социалния процес; 1919. 
 
GA191   Духовни основи на социалния въпрос: Духовнонаучното познание и социалният ред; 1919. 
 
GA192   Духовнонаучно разглеждане на важни социални и педагогични въпроси; 1919. 
 
GA193   Вътрешен аспект на социалната загадка; 1919. 
 
GA194   Мисията на Михаил; 1919. 
 
GA195   Мировият Силвестър (навечерието на Нова година) и новогодишните мисли;  1919/1920. 
 
GA196   Духовни и социални промени в развитието на човечеството; 1920. 
 
GA197   Противоположности в развитието на човечеството; 1920. 
 
GA198   Лечебни фактори за социалния организъм; 1920. 
 
GA199   Науката за Духа като познание за основополагащите импулси на социалната организация; 1920. 
 
GA200   Новата духовност и изживяването на Христос в ХХ столетие; 1920. 
 
GA202 +  Връзките между духовността на света и физическата същност на човека. Търсенето на новата Изис – Божествената София; 

1920. 
 
GA203   Духовната връзка на човека със Земната планета и звездния свят и отговорността му за мировото развитие; 1921. 
 
GA204  Перспективи пред развитието на човечеството. Материалистичният познавателен импулс и задачата на Антропософията; 1921. 
 
GA207 +  Антропософията като Космософия, част І: Човешкото същество в земната и космичната сфера (Въведение в окултната 

психология); 1921. 



Наука за Духа − Антропософия 
Духовните извори на Източна Европа и бъдещите Мистерии на Светия Граал 

__________________________________________________________________________________________________ 
 
 

  
372 

GA209   Северни и Средноевропейски духовни импулси; 1921. 
 
GA211   Слънчевата Мистерия и Мистерията на смъртта и Възкресението. Екзотерично и езотерично Християнство; 1922. 
 
GA214   Тайната на Троицата; 1922. 
 
GA215   Философията, космологията и религията в Антропософията; 1922. 
 
GA216   Основополагащи импулси за световно-историческото развитие на човечеството; 1922. 
 
GA219 +  Отношението на звездния свят към човека и отношението на човека към звездния свят. Духовното причастие на човечеството; 

1922. 
 
GA224   Човешката душа в нейната свързаност с божествено-духовните индивидуалности; 1923. 
 
GA225   Феномени на културата. Трите перспективи пред Антропософията; 1923. 
 
GA232   Форми на Мистериите; 1923. 
 
GA233   Световната история от антропософска гледна точка като основа на познанието на човешкия Дух; 1923/1924. 
 
GA233a  Мистерийните центрове на Средновековието. Розенкройцерството и новият принцип на Посвещение; 1924. 
 
GA234  Антропософията. Обзор след 21 години. Въведение в антропософския мироглед. Напътствия за утвърждаването на 

Антропософията в света; 1924. 
 
GA235   Езотерично изследване на кармичните връзки – том І; 1924. 
 
GA236   Езотерично изследване на кармичните връзки – том ІІ; 1924. 
 
GA237   Езотерично изследване на кармичните връзки – том ІІІ; 1924. 
 
GA238   Езотерично изследване на кармичните връзки –том ІV; 1924. 
 
GA239   Езотерично изследване на кармичните връзки – том V; 1924. 
 
GA240   Езотерично изследване на кармичните връзки – том VІ; 1924. 
 
GA243   Съзнанието на Посветените. Правилни и погрешни пътища за духовно развитие; 1924. 
 
GA254   Окултното движение през ХІХ век и неговото отношението към световната култура; 1915. 
 
GA260   Събранието на Рождество Христово и основаването на Единното Антропософско Общество; 1923/1924. 
 
GA37/260a  Конституцията на Единното Антропософското Общество и на Свободната висша Школа за Духовна Наука; 1924/1925. 
 
GA262   Рудолф Щайнер – Мария Щайнер-фон Сиверс: кореспонденция и документи; 1901-1925. 
 
GA264   Към историята на Езотеричната Школа и работата на нейната І секция от 1904 до 1914 г. 
 
GA265   Езотерична Школа. История и работа на секцията по познание на култа от 1904 до 1914 г. 
 
GA284/285 Изображения на окултни печати и колони; 1907, 1909 и 1911 г. 
 
GA286   Пътища към един нов стил на строителство; 1911 и 1913/1914. 
 
GA291   За същността на цветовете; 1914-1924. 
 
GA292   Историята на изкуството като отражение на вътрешния духовен импулс; 1916/1917. 
 
GA293 +  Общото човекознание като основа на педагогиката; 1919. 
 
GA294   Възпитателното изкуство; 1919. 
 
GA305 +  Градивните духовно-душевни сили на възпитателното изкуство. Антропософията и човешкото сърце; 1922. 
 
GA310   Педагогичната стойност на познанието за човека и културната стойност на педагогиката; 1924. 
 
GA322a  Социално бъдеще; 1919. 
 
GA334   От единната държава към троичния социален организъм; 1920. 
 
GA338   Как да се работи за импулса на троичния социален организъм? 1921. 
 
GA353   История на човечеството и светогледи на културните народи; 1924. 



 
 

 
 

СПИСЪК 
на Пълното издание на трудовете на Рудолф Щайнер 

 
 

Списъкът е съставен според “Кратък обзор върху 
Събраните съчинения на Рудолф Щайнер”, съставител 
д-р Димитър Димчев (Антропософско Издателство 
“Димо Даскалов”, Стара Загора, 1993), в който са нане-
сени незначителни корекции и е разширен в раздела 
”Лекции пред членовете на Антропософското Общест-
во”, а също са добавени датите, на които са изнесени 
лекциите. 
Цифрата пред наименованието на тома от Пълното 

издание на трудовете на Рудолф Щайнер (Rudolf Steiner 
Gesamtausgabe) съответства на неговия библиографски 
номер по каталога: «Bibliographische Übersicht. Rudolf 
Steiner, Das literarische und künstlerische Werke. Verlag 
der Rudolf Steiner Nachlass». Dornach/Schweiz, 1984, 
предшествана от префикса “GA”. 

Преведените на български език томове са отбелязани 
с буквата “б” поставена пред префикса на съответния 
номер на тома. Тези преводи са достъпни в библиоте-
ките на Антропософските Дружества. 

Издадените от антропософски издателства томове на 
български език са отбелязани с буквата “и” и може да 
бъдат закупени в книжарниците за антропософска ли-
тература в страната. 

Част от преведените и издадените на български език 
томове са достъпни и на електронен носител. 

Библиотеките на Антропософските Дружества при-
тежават Пълните издания на трудовете на немски език, 
а също значително количество от томовете в превод на 
руски, английски и френски език. 

 
 
 
 

Структура на Пълното издание на трудовете на Рудолф Щайнер 
 

Раздел А. Основни трудове. Включват всичко, което Рудолф 
Щайнер е оставил в писмена форма. 

А-І. Философски и въвеждащи антропософски съчинения (в хроноло-
гичен ред: томове GA1–GA28). 

А-ІІ. Избрани статии (в хронологичен ред: томове GA29–GA37). 
А-ІІІ. Публикации от архива (в хронологичен ред: томове GA38–

GA45). 
 

Раздел Б. Лекции 
Б-І. Публични лекции (в хронологичен ред: томове GA51–GA84).  
Б-ІІ. Лекции пред членове на Антропософското Общество (в хроно-

логичен ред: томове GA93–GA266). 
Цикли върху Евангелията 
Познанието за Христос и Мистерията на Голгота 
Реинкарнация и Карма 
Космология 
Общи въпроси, свързани с живота и света 
Мистериите и тяхната история 
Посвещението 
Духовните Същества и техните действия 
Животът преди раждането и животът след смъртта 
Събития, свързани с Космоса и определени личности 
Духовните основи на социалния въпрос 

Цикълът на годината и годишните празници 
Езотерични съзерцания 
История на Антропософското Движение и Антропософ-

ското Общество 
Б-ІІІ. Лекции върху отделните сфери на живота (в хронологичен ред: 

томове GA271–GA354). 
Изкуство (GA271–GA276) 
Евритмия (GA277–GA279) 
Художествено формиране на речта и драматично изкус-

тво (GA280–GA282) 
Музика (GA283) 
Изобразително изкуство (GA284–GA292) 
Възпитание (GA293–GA311) 
Медицина (GA312–GA319) 
Естествени науки (GA320–GA326)  
Земеделие (GA327) 
Социален живот (GA328–GA346) 
Лекции пред строителите на Гьотеанума (GA347–

GA354) 
 

Раздел В. Репродукции 
 
Раздел Г. Допълнения към пълното издание 
 
 
 
 

Каталог на Пълното издание на трудове на Рудолф Щайнер 
 

Раздел А. Основни трудове 
 
А-І. Философски и въвеждащи антропософски съчинения (GA1–GA28). 
 

  
б GA1 Въведение в естественонаучните съчинения на Гьоте, (1883-1897), 350 стр. 

 
GA1а Естественонаучните съчинения на Гьоте с обяснителни бележки в текста, (1883-1897), 5 тома, 2640 стр. 

 
GA2 Гьоте: основни линии в теорията на познанието, съобразени с идеите на Шилер, (1886), 98 стр. 
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GA3 Истина и наука. Въведение към “Философия на свободата”, (1886), 150 стр. 
 

и GA4 Философия на свободата. Основни принципи на един морален светоглед, (1894), 278 стр. 
 

GA5 Фридрих Ницше – борецът срещу своята епоха, (1895), 203 стр. 
 

GA6 Гьотевият светоглед, (1897), 223 стр. 
 

GA7 Мистиката в зората на съвременния духовен живот и нейното отношение към модерния светоглед, (1901), 150 стр. 
 

и GA8 Християнството като мистичен факт и Мистериите на древността, (1902), 194 стр. 
 

и GA9 Теософия. Въведение в свръхсетивното познание на света и мисията на човека, (1904), 214 стр. 
 

и GA10 Как се постигат познания за висшите светове?, (1904-1905), 232 стр. 
 

и GA11 Из Хрониката Акаша, (1904-1908), 252 стр. 
 

GA12 Степени на висшето познание, (1905-1908), 88 стр. 
 

и GA13 Въведение в Тайната Наука, (1910), 444 стр. 
 

и GA14 Мистерийни драми (Портата на Посвещението; Изпитанието на душата; Пазачът на Прага; Пробуждането на душите), 
(1910-1913), 530 стр. 
 

и GA15 Духовното ръководство на човека и човечеството, (1911), 90 стр. 
 

и GA16 Пътят към себепознанието на човека, (1912), 94 стр. 
 

и GA17 Прагът на Духовния свят, (1913), 102 стр. 
 

б GA18/ 
GA19 

Загадките на философията, (1914), 2 тома, 688 стр. 
 
 

GA20 За загадките на човешкото същество, (1916), 212 стр. 
 

GA21 За загадките на душата, (1917), 182 стр. 
 

GA22 Откровението на Гьотевия дух в неговия “Фауст” и в приказката за Змията и Лилията” (1918), 190 стр. 
 

и GA23 Същност на социалния въпрос, (1919), 166 стр. 
 

GA24 Троичното устройство на социалния организъм, 496 стр. 
 

GA25 Космология, Религия и Философия, (1922), 92 стр. 
 

б GA26 Антропософски ръководни принципи. Антропософският път на познание. Мистерията на Михаил, (1924-1925), 270 стр. 
 

GA27 Основи за разширяване на лечебното изкуство според духовнонаучните познания (от д-р Щайнер и д-р Ита Вегман), (1925), 
142 стр. 
 

GA28 Моят жизнен път, (1923-1925), 520 стр. 
 

 
 
А-ІІ. Избрани статии (GA29–GA37) 
 

GA29 Избрани съчинения по драматургия, (1889-1890), 487 стр. 
 

GA30 Методологични принципи на Антропософията. Избрани студии върху философията, естествените науки, естетиката и пси-
хологията, 629 стр. 
 

GA31 Избрани съчинения по история на културата и съвременността, (1887-1901), 696 стр. 
 

GA32 Избрани съчинения по литература (1884-1902), 556 стр. 
 

GA33 Биографии и биографични скици. Шопенхауер-Жан Паул-Уланд-Виланд, 407 стр. 
 

и GA34 Тайната на четирите темперамента. Възпитание на детето от гледна точка на Науката за Духа. Избрани статии от списание 
“Луцифер” и “Луцифер-Гносис”, (1903-1908), 627 стр. 
 

GA35 Философия и Антропософия. Избрани студии, (1904-1923), 484 стр. 
 

GA36 Гьотеанумът сред културната криза на днешната епоха, 379 стр. 
 

GA37 
(GA266а) 

Живото Същество Антропософия и грижата за него. Към историята на Антропософското Движение и Антропософското 
Общество 
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А-ІІІ. Публикации от архива (GA38–GA45). 
 

GA38 Писма, (1881-1890), 336 стр. 
 

GA39 Писма, (1891-1924), 304 стр. 
 

GA40 Медитационни текстове. Антропософски календар на душата, (1906-1925). 
 

GA41 Преводи от Стария и Новия Завет 
 

GA42 Виж GA245 
 

GA44 Фрагменти, скици и паралипомена към четирите мистерийни драми, (1910-1913) 
 

GA45 Антропософия. Фрагмент от 1910 година, 168 стр. 
 

 
 
 

Раздел Б.  Лекции 
 
Б-І. Публични лекции (GA51–GA84). 
 

  
 Берлински публични лекционни цикли с общоантропософско съдържание 

 
GA51 Върху философията, историята и литературата, (Берлин 1901-1905), 34 лекции, 360 стр. 

 
GA52 Светоглед и спиритуална психология, (Берлин), 18 лекции (16.ІХ.1903–8.ХІІ.1904), 442 стр. 

 
GA53 Произход и цел на човека. Основни понятия на Теософията, (Берлин), 14 лекции (1–29.ІХ, 2–13.Х, 3–20.Х, 4–27.Х, 5–3.ХІ, 

6–10.ХІ, 7–17.ХІ, 8–1.ХІІ, 9–15.ХІІ.1904, 10–9.ІІ, 11–9.ІІІ, 12–16.ІІІ,13–23.ІІІ, 14–30.ІІІ.1905), 508 стр. 
 

GA54 Загадките на света и Антропософията, (Берлин), 22 лекции (5.Х.1905–3.V.1906), 640 стр. 
 

GA55 Познанието на свръхсетивния свят в нашата епоха и значението му за днешния живот, (Берлин и Кьолн 1906-1907), 13 лек-
ции, 278 стр. 
 

GA56 Познанието на душата и на Духа, (Берлин и Мюнхен), 15 лекции (10.Х.1907–14.V.1908) 
 

иGA57 Къде и как можем да открием Духа?, (Берлин), 18 лекции (15.Х.1908–6.V.1909), 464 стр. (на бълг. ез. 2 лекц.: 22 и 24.Х.) 
 

GA58 Метаморфози на душевния живот. Пътища на душевните изживявания, том І, (Берлин и Мюнхен), 9 лекции (14.Х.–
9.ХІІ.1909), 352 стр. 
 

GA59 Метаморфози на душевния живот, том ІІ, (Берлин), 7 лекции (1–21.Х, 2–22.Х, 3–28.Х, 4–29.Х, 5–25.ХІ.1909, 6–5.V, 7–
12.V.1910) 
 

б GA60 Отговори на Науката за Духа на големите въпроси на битието, (Берлин), 15 лекции (20.Х.1910–16.ІІІ.1911), 496 стр. 
 

GA61 Човешката история в светлината на духовното изследване, (Берлин), 16 лекции (19.Х.1911–28.ІІІ.1912), 536 стр. 
 

GA62 Резултати от духовното изследване, (Берлин), 14 лекции (31.Х.1912–10.ІV.1913), 499 стр. 
 

GA63 Науката за Духа като дар на живота, (Берлин), 12 лекции (30.Х.1913–23.ІV.1914), 439 стр. 
 

GA64 Из една съдбоносна епоха, 14 лекции, (Берлин: 29.Х.1914–23.ІV.1915, Мюнхен: 12.ІІІ, 28.ХІ.), 495 стр. 
 

GA65 За духовния живот на Средна Европа, (Берлин), 15 лекции (2.ХІІ.1915–15.ІV.1916), 704 стр. 
 

GA66 Дух и материя, живот и смърт, (Берлин), 7 лекции (15.ІІ.–31.ІІІ.1917), 269 стр. 
 

GA67 За вечната същност на човешката душа. Безсмъртие и свобода, (Берлин), 10 лекции (24.І.–20.ІV.1918), 367 стр. 
 

  
 Публични лекционни цикли с общоантропософско съдържание, изнесени в различни градове 

 
GA73 Допълване на днешните науки чрез Антропософията, (Цюрих 1917-1918), 8 лекции, 398 стр. 

 
GA74 Философията на Тома Аквински, (Дорнах), 3 лекции (1–3 от 22 до 24.V.1920 ), 117 стр. 

 
GA76 Плодотворното въздействие на Антропософията върху специалните науки, (Дорнах 1921), 264 стр. 

 
GA78 Антропософията – корените на нейното познание и нейните приноси към живота, (Щутгарт), 8 лекции (29.VІІІ–6.ІХ. 1921), 

183 стр. 
 

GA79 За реалността на висшите светове, (Осло), 8 лекции (25.ХІ—2.ХІІ.1921), 284 стр. 
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GA82 Значението на Антропософията за духовния живот на съвремието 
 

GA83 Противоположността между Западния и Източния свят. Пътища за нейното преодоляване чрез Антропософията, (Виена 
1922), 10 лекции, 388 стр. 
 

GA84 Какво иска Гьотеанумът и какво е длъжна да направи Антропософията? (различни градове 1923), 11 лекции (ІV–ІХ.1923, 
26.V.1924), 291 стр. 

 
 
 
Б-ІІ. Лекции пред членове на Антропософското Общество (GA93–GA266). 
 

  
 Лекционни цикли с общоантропософско съдържание, свързани с Евангелията, Христологията, духовнонаучното 

човекознание, духовните основи на социалния живот 
 

б GA93 Легендата за Храма и Златната легенда, като символичен израз на миналите и бъдещите еволюционни тайни. Извадки от 
“Езотерично обучение”, 20 лекции (1–23.V, 2–10.VІ, 3–30.ІХ, 4–7.Х, 5–4.ХІ, 6–11.ХІ, 7–2.ХІІ, 8–9.ХІІ, 9–16.ХІІ, 10–
23.ХІІ.1904, 11–15.V, 12–22.V, 13–29.V, 14–5.VІ, 15–21.Х, 16–22.Х, 18–23.Х, 19–23.Х.1905, 20–2.І.1906) 
 

GA93а Основни елементи на езотеризма, (Берлин) 31 лекции (1–17 от 26.ІХ. до 12.Х, 18–21 от 16 до 21.Х, 22–26 от 24 до 28.Х, 27–
30.Х, 28–31.Х, 29–3.ХІ, 30–4.ХІ, 31–5.ХІ.1905) 
 

GA94 Космогония. Популярен окултизъм. Евангелието на Йоан. Антропософията във връзка с Йоановото Евангелие, (различни 
градове), 43 лекции (1–9 от 25.V. до 2.VІ, 10–18 от 6 до 14.VІ, 19–21 от 28 до 30.VІ, 22–32 от 1 до 11.VІІ, 33–19.VІ, 34–
26.VІІ, 35–5.VІІІ, 36–27.Х, 37–28.Х, 38–31.Х, 39–43 от 2 до 6.ХІ.1906) 
 

GA95 Пред прага на Теософията, (Щутгарт), 14 лекции (1–14 от 22.VІІІ.до 4.ІХ.1906) 
 

GA96 Зародишните импулси на Науката за Духа. Християнският езотеризъм в светлината на новото духовно познание, (Берлин), 
21 лекции (1–29.І, 2–16.ІV, 3–7.V, 4–14.V, 5–1.Х, 6–8.Х, 7–15.Х, 8–19.Х, 9–20.Х, 10–21.Х, 11–22.Х, 12–22.Х, 13–17.Х.1906, 
14–28.І, 15–18.ІІ, 16–4.ІІІ, 17–25.ІІІ, 18–1.ІV, 19–12.ІV, 20–27.ІV, 21–12.VІ.1907) 
 

GA97 Християнската Мистерия, (различни градове), 31 лекции (1–9.ІІ, 2–4 от 11 до 13.ІІ.1906, 5–3.ІІ.1907, 6–2.ХІІ, 7–15.ХІІ.1906, 
8–17.ІІ, 9–19.І, 10–7.ІІ, 11–6.ІІІ, 12–7.ІІІ, 13–8.ІІІ, 14–17.ІІІ.1907, 15–30.ІІІ, 16–4.ІV, 17–29.ІV, 18–19.ІХ, 20–11.ХІІ.1906, 21–
16.ІІ, 22–22.ІІ, 23–14.ІІІ, 24–29.VІІ.1906, 25–16.І.1907, 26–4.ХІІ, 27–21.ІV, 28–25.ІV, 29–13.Х.1906, 30–12.І, 31–16.ІІІ.1907) 
 

GA98 Съществата на природата и Духа и техните действия в нашия видим свят, (различни градове), 18 лекции (1–5.ХІ, 2–7.Х-, 3–
5.ХІІ, 4–25.ХІІ.1907, 5–7.VІ, 6–9.VІ.1908, 7–1.ХІІ, 8–4.ХІІ, 9–7.ХІІ.1907, 10–15.І, 11–2.ІІ, 13–8.ІІ, 14–11.ІІ1 15–17.ІІІ, 16–
29.ІV, 17–14.VІ, 18–24.ІІ.1908) 
 

б GA99 Теософия на Розенкройцерите, (Мюнхен), 14 лекции (1–22.V, 2–25.V, 3–26.V, 4–28.V, 5–29.V, 6–30.V, 7–31.V, 8–1.VІ, 9–
2.VІ, 10–3.VІ, 11–4.VІ, 12–4.VІ, 13–5.VІ, 14–6.VІ.1907) 
 

GA100 Развитието на човечеството и познанието за Христос. Теософия и Розенкройцерство. Евангелието на Йоан, (Касел и Базел), 
22 лекции (1–14 от 16 до 29.VІ.1907, 15–21 от 16 до 22.ХІ, 22–25.ХІ.1907) 
 

б GA101 Митове и саги. Окултни знаци и символи, (Берлин, Щутгарт, Кьолн 1907) 17 лекции 
 

GA102 Въздействия на духовните Същества върху човека, (Берлин), 13 лекции (1–6.І, 2–27.І, 3–15.ІІ, 4–29.ІІ, 5–16.ІІІ, 6–24.ІІІ, 7–
13.ІV, 8–20.ІV, 9–13.V, 10–16.V, 11–1.VІ, 12–4.VІ, 13–11.VІ.1908) 
 

и GA103 Евангелието на Йоан, (Хамбург), 12 лекции (1–18.V, 2–19.V, 3–20.V, 4–22.V, 5–23.V, 6–25.V, 7–26.V, 8–27.V, 9–29.V, 10–
30.V, 11–30.V, 12–31.V.1908) 
 

и GA104 Апокалипсисът на Йоан, (Нюрнберг), 13 лекции (1–10 от 18 до 27.VІ, 11–29.VІ, 12–30.VІ.1908) 
 

GA105 Светът, Земята и Човекът – тяхната същност и развитие в епохата между египетския мит и съвременната културна епоха, 
(Щутгарт), 11 лекции (1–5 от 4 до 8.VІІІ, 6–10 от 10 до 14.VІІІ, 11–16.VІІІ.1908) 
 

и GA106 Египетски митове и Мистерии, (Лайпциг), 12 лекции (1–4 от 2 до 5.ІХ, 5–12 от 7 до 14.ІХ.1908) 
 

GA107 Духовнонаучна психология, (Берлин), 19 лекции (1–19.Х, 2–21.Х, 3–23.Х, 4–26.Х, 5–27.Х, 6–29.Х, 7–2.ХІ, 8–10.ХІ, 9–16.ХІ, 
10–8.ХІІ, 11–21.ХІІ.1908, 12–1.І, 13–12.І, 14–26.І, 15–15.ІІ, 16–22.ІІІ, 17–27.ІV, 18–3.V, 19–17.VІ.1909) 
 

GA108 Отговор на космичните и жизнените въпроси чрез Антропософията, 20 лекции (1–21.ХІ, 2–23.ХІ, 3–2.ХІІ, 4–14.ХІІ.1908, 5–
17.І, 6–21.ХІ.1909, 7–26.Х, 8–26.Х, 9–22.ХІІ, 10–26.ХІІ, 11–20.ІІІ, 12–8.ХІ, 13–20.Х, 14–28.Х, 15–13.ХІ.1908, 16–18.І.1909, 
17–10.VІ, 18–27.Х, 19–13.ХІІ, 20–16.ХІІ.1908) 
 

GA109/ 
GA111 

Принципите на спиритуалната икономия във връзка с въпросите на прераждането. Един принцип от духовното ръководство 
на човечеството, (различни градове), 2 тома, 23 лекции (1–21.І, 2–15.ІІ, 3–7.ІІІ, 4–28.ІІІ, 5–31.ІІІ, 6–6.ІV, 7–10.ІV, 8–11.ІV, 9–
16.V, 10–25.V, 11–31.V, 12–21 от 3 до 12.VІ, 22–14.VІ, 23–15.VІ.1909) 
 

иGA110 Духовните Йерархии и тяхното отражение във физическия свят. Зодиак, планети, Космос,(Дюселдорф), 10 лекции (1–12.ІV, 
2–12.ІV, 3–13.ІV, 4–13.ІV, 5–9 от 14 до 18.ІV, 10–18.ІV, 11–21.ІV, 12–22.ІV.1909) 
 

б GA112 Евангелието на Йоан в съпоставка с другите три Евангелия, (Касел), 14 лекции (1–14 от 24.VІ до 7.VІ.1909) 
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б GA113 Изтокът в светлината на Запада. Децата на Луцифер и братята Христови, (Мюнхен), 9 лекции (1–9 от 23 до 31.VІІІ, 10–
28.VІІІ.1909) 
 

и GA114 Евангелието на Лука, (Базел), 10 лекции (1–7 от 15 до 21.ІХ, 8–10 от 24 до 26.ІХ.1909) 
 

GA115 Антропософия-Психософия-Пневматософия, (Берлин), 12 лекции (1–4 от 23 до 27.Х.1909, 5–8 от 1 до 4.ХІ.1910, 9–12.ХІІ, 
10–13.ХІ, 11–15.ХІІ, 12–16.ХІІ.1911 ) 
 

GA116 Христовият Импулс и развитието на Азовото съзнание, (Берлин), 7 лекции (1–25.Х, 2–22.ХІІ.1909, 3–2.ІІ, 4–8.ІІ, 5–9.ІІІ, 6–
2.V, 7–8.V.1910) 
 

GA117 Дълбоките тайни на общочовешката еволюция в светлината на Евангелията, (различни градове), 12 лекции (1–11.Х, 2–18.Х, 
3–2.ХІ, 4–9.ХІ, 5–23.ХІ, 6–13.ХІ, 7–14.ХІ, 8–19.ХІ, 9–4.ХІІ, 10–7.ХІІ, 11–21.ХІІ, 12–26.ХІІ.1909) 
 

б GA118 Новото появяване на Христос в етерния свят, (различни градове), 16 лекции (1–25.І, 2–27.І, 3–30.І, 4–20.ІІ, 5–27.ІІ, 6–5.ІІІ, 
7–6.ІІІ, 8–13.ІІІ, 9–15.ІІІ, 10–18.ІV, 11–10.V, 12–15.V, 13–6.ІІ, 14–11.ІV, 15–12.ІV, 16–13.ІV.1910) 
 

GA119 Макрокосмос и Микрокосмос. Големият свят и малкият свят. За естеството на душата, (Виена), 11 лекции (1–6 от 21 до 
26.ІІІ, 7–28.ІІІ, 8–11 от 28 до 31.ІІІ.1910) 
 

и GA120 Откровения на Кармата, (Хамбург), 11 лекции (1–7 от 16 до 22.V, 8–11 от 25 до 28.V.1910) 
 

и GA121 Отделните Души на Народите и тяхната мисия във връзка със северногерманската митология, (Кристияния (Осло)), 11 лек-
ции (1–6 от 7 до 12.VІ, 7–12.VІ, 8–11 от 14 до 17.VІ.1910) 
 

б GA122 Тайната на Библейската история на Сътворението на света според първата Книга на Мойсей, (Мюнхен) 11 лекции (1–11 от 
6 до 16.ІІІ.1910) 
 

и GA123 Евангелието на Матей, (Берн), 12 лекции (1–12 от 1 до 12.ІХ.1910) 
 

GA124 Проучвания из областта на Евангелието на Марко, (Мюнхен, Хановер, Кобленц), 13 лекции (1–17.Х, 2–24.Х, 3–7.ХІ, 4–
6.ХІІ, 5–19.ХІІ.1910, 6–16.І, 7–28.ІІ, 8–7.ІІІ, 9–13.ІІІ, 10–10.VІ, 11–12.ХІІ, 12–18.ХІІ.1910, 13–1.ІІ.1911) 
 

GA125 Пътища и цели на духовния човек. Човешкият живот в светлината на Науката за Духа, (различни градове), 14 лекции (1–
23.І, 2–26.V, 3–2.VІ, 4–4.VІ, 5–5.VІ, 6–26.VІІІ, 7–17.ІХ, 8–31.Х, 9–13.ХІ, 10–21.ХІ, 11–26.ХІ, 12–11.ХІІ, 13–22.ХІІ, 14–
27.ХІІ.1910) 
 

GA126 Окултна история. Езотерично разглеждане на кармични връзки и събития от световната история в светлината на Науката за 
Духа, (Щутгарт), 6 лекции (1–5 от 27 до 31.ХІІ.1910, 6–1.І.1911) 
 

GA127 Мисията на новото духовно откровение. Христовото Събитие като централно събитие в земната еволюция, (различни гра-
дове), 17 лекции (1–5.І, 2–7.І, 3–8.І, 4–11.ІІ, 5–23.ІІ, 6–25.ІІ, 7–26.ІІ, 8–3.ІІІ, 9–6.ІІІ, 10–28.ІІІ, 11–3.V, 12–5.VІ, 13–14.VІ, 14–
19.ХІІ, 15–21.ХІІ, 16–26.ХІІ, 17–30.ХІІ.1911) 
 

б GA128 Окултна физиология, (Прага), 8 лекции (1–5 от 20 до 24.ІІІ, 6–26.ІІІ, 7–27.ІІІ, 8–28.ІІІ.1911) 
 

GA129 Чудесата на света, изпитанията на душата и откровенията на Духа, (Мюнхен), 11 лекции (1–11 от 11 до 28.VІІІ.1911) 
 

и GA130 Езотеричното Християнство и духовното ръководство на човечеството, (различни градове), 23 лекции (1–17.ІХ, 2–19.ІХ, 3–
21.ІХ, 4–27.ІХ, 5–28.ІХ, 6–1.Х, 7–4.ХІ, 8–5.ХІ, 9–18.ХІ, 10–20.ХІ, 11–2.ХІІ, 12–3.ХІІ.1911, 13–9.І, 14–27.І, 15–29.І, 16–8.ІІ, 
17–9.ІІ, 18–5.V, 19–17.VІ, 20–18.ХІІ.1912, 21–29.І, 22–28.ХІ.1911, 23–19.ХІІ.1912) 
 

и GA131 От Исус към Христос, (Карлсруе), 10 лекции (1–10 от 4 до 14.Х.1911) 
 

и GA132 Еволюцията от гледна точка на истината, (Берлин), 5 лекции (1–31.Х, 2–7.ХІ, 3–14.ХІ, 4–21.ХІ, 5–5.ХІІ.1911) 
 

GA133 Земният и космичният човек, (Берлин), 9 лекции  (1–23.Х.1911, 2–19.ІІІ, 3–26.ІІІ, 4–23.ІV, 5–2.V, 6–14.V, 7–20.V, 8–18.VІ, 9–
20.VІ.1912) 
 

GA134 Светът на сетивата и светът на Духа, (Хановер), 6 лекции (1–6 от 27.ХІІ.1911 до 1.І.1912) 
 

GA135 Прераждане и Карма – тяхното значение за съвременната култура (Берлин, Щутгарт), 5 лекции (1–23.І, 2–30.І, 3–20.ІІ, 4–
21.ІІ, 5–5.ІІІ.1912) 
 

б GA136 Духовните Същества в небесните тела и природните царства, (Хелсингфорс), 10 лекции (1–6 от 3 до 8.ІІІ, 7–10.ІV, 8–11.ІV, 
9–13.ІV, 10–14.ІV.1912) 
 

и GA137 Човекът в светлината на окултизма, теософията и философията, (Осло), 10 лекции (1–2.ІV, 2–11 от 4 до 12.VІ.1912) 
 

GA138 За Посвещението. За вечността и мигновението. За духовната светлина и жизнения мрак, (Мюнхен), 8 лекции (1–5 от 25 до 
29.VІІІ, 7–30.VІ, 8–31.VІІ.1912) 
 

и GA139 Евангелието на Марко, (Базел), 10 лекции (1–10 от 15 до 24.ІХ.1912) 
 

б GA140 Окултни изследвания върху живота между смъртта и новото раждане, (различни градове), 20 лекции (1–26.Х, 2–27.Х, 3–
3.ХІ, 4–18.ХІ, 5–26.ХІ, 6–28.ХІ, 7–15.ХІІ.1912, 8–21.І, 9–26.І, 10–16.ІІ, 11–17.ІІ, 12–20.ІІ, 13–2.ІІІ, 14–10.ІІІ, 15–12.ІІІ, 16–
5.ІV, 17–27.ІV, 18–13.V, 19–10.Х, 20–11.Х.1913) 
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GA141 Животът между смъртта и новото раждане в съответствие с космичните факти, (Берлин), 10 лекции (1–5.ХІ, 2–20.ХІ, 3–

3.ХІІ, 4–10.ХІІ, 5–22.ХІІ.1912, 6–7.І, 7–14.І, 8–11.ІІ, 9–4.ІІІ, 10–1.ІV.1913) 
 

и GA142 Бхагавад Гита и Посланията на апостол Павел, (Кьолн), 5 лекции (1–5 от 28.ХІІ.1912 до 1.І.1913) 
 

и GA143 Изживявания в свръхсетивния свят. Трите пътя на душата към Христос, (Цюрих, Стокхолм, Кьолн, Мюнхен, Берлин), 14 
лекции (1–11.І, 2–14.І, 3–15.І, 4–3.ІІ, 5–25.ІІ, 6–27.ІІ, 7–16.ІV, 8–17.ІV, 9–7.V, 10–8.V, 11–16.V, 12–17.ХІІ, 13–24.ХІІ, 14–
29.ХІІ.1912) 
 

GA144 Мистериите на Изтока и Мистериите на Християнството, (Берлин), 4 лекции (1–4 от 3 до 6.ІІ.1913) 
 

б GA145 Какво е значението на окултното развитие на човека за неговите обвивки (физическо, етерно, астрална тяло) и неговия Аз?, 
(Хага), 10 лекции (1–10 от 20 до 29.ІІІ.1913) 
 

GA146 Окултните основи на Бхагавад Гита, (Хелзинки), 9 лекции (1–9 от 28.V. до 5.VІ.1913) 
 

GA147 Тайните на Прага, (Мюнхен), 8 лекции (1–8 от 24 до 31.VІІІ.1913) 
 

и GA148 От изследването на Акаша. Петото Евангелие, (различни градове), 10 лекции (1–5 от 1 до 6.Х, 6–21.Х, 7–14.ХІ, 8–
18.ХІ.1913, 9–6.І, 10–13.І, 11–10.ІІ.1914, 12–16.ХІ, 13–22.ХІ, 14–8.ХІІ, 15–10.ХІІ, 16–18.ХІІ, 17–18.ХІІ.1913) 
 

б GA149 Христос и Духовният свят. Търсенето на Светия Граал, (Лайпциг), 6 лекции (1–4 от 28 до 31.ХІІ.1913, 5–1.І, 6–2.І.1914) 
 

GA150 Духовният свят и неговото проникване във физическия свят. Влиянието на мъртвите върху живите, (различни градове), 12 
лекции (1–14.ІІІ, 2–23.ІІІ, 3–13.ІV, 5–5.V, 6–8.VІ, 9–10.VІ, 10–21.ХІІ, 11–23.ХІІ.1913, 12–12.І.1914) 
 

и GA151 Човешката и космическата мисъл, (Берлин), 4 лекции (1–4 от 20 до 23.І.1914) 
 

GA152 Въведение към Мистерията на Голгота, (различни градове), 10 лекции (1–1.V, 2–2.V, 3–18.V, 4–20.V, 5–14.Х.1913, 6–5.ІІІ, 
7–7.ІІІ, 8–3.ІІІ, 9–27.V, 10–1.VІ.1914) 
 

GA153 Вътрешна същност на човека и живот между смъртта и новото раждане, (Виена), 6 лекции (1–6 от 11 до 14.ІV.1914) 
 

GA154 Как се постига разбиране за Духовния свят? Влияние на духовните импулси от света на мъртвите (различни градове), 7 
лекции (1–18.ІV, 2–26.ІV, 3–5V., 4–12.V, 6–25.V, 7–17.VІ.1914) 
 

и GA155 Христос и човешката душа. За смисъла на живота. Антропософски морал, 10 лекции (1–23.V, 2–24.V, 3–5 от 28 до 30.V, 6–
12.VІІ, 7–9 от 14 до 16.VІІ, 10–13.VІІІ.1914) 
 

GA156 Окултно четене и окултно слушане, (Дорнах и Базел), 10 лекции (1–4 от 3 до 6.Х, 5–12.ХІІ, 6–13.ХІІ, 7–19.ХІІ, 8–20.ХІІ, 9–
26.ХІІ, 10–27.ХІІ.1914) 
 

GA157 Човешки съдби и съдбите на народите, (Берлин), 14 лекции (1–1.ІХ, 2–31.Х, 3–28.ХІ.1914, 4–17.І, 5–19.І, 6–26.І, 7–22.ІІ, 8–
2.ІІІ, 9–9.ІІІ, 10–16.ІІІ, 11–20.ІV, 12–10.VІ, 13–22.VІ, 14–6.VІ.1915) 
 

GA157а Формиране на Кармата и живот след смъртта, (Берлин), 6 лекции (15–16.ХІ, 16–18.ХІ, 17–20.ХІ, 18–7.ХІІ, 19–14.ХІІ, 20–
21.ХІІ.1915) 
 

GA158 Връзката на човека с елементарния свят. Калевала. Руският народ, (различни градове), 12 лекции (1–9.ІV.1912, 2–9.ХІ, 3–
14.ХІ, 4–15.ХІ, 5–20.ХІ, 6–21.ХІ, 7–22.ХІ.1914, 8–1.І.1912, 9–7.І.1913, 10–31.ХІІ.1914, 11–11.ІV.1912, 12–5.VІ.1913) 
 

GA159/ 
GA160 

Тайната на смъртта. Същност и значение на Средна Европа и на европейските Духове на Народа, (различни градове), 15 
лекции (1–31.І, 2–19.ІІ, 3–21.ІІ, 4–7.ІІІ, 5–13.ІІІ, 6–14.ІІІ, 7–7.V, 8–9.V, 9–13.V, 10–15.V, 11–18.V, 12–13.VІ, 13–15.VІ, 14–
17.VІ, 15–19.VІ.1915) 
 

GA161 Пътища за духовно познание и обновление на художествения мироглед, (Дорнах), 13 лекции (1–9.І, 2–10.І, 3–30.І, 4–5.ІІ, 5–
6.ІІ, 6–7.ІІ, 7–27.ІІІ, 8–28.ІІІ, 9–2.ІV, 10–3.ІV.1915) 
 

GA162 Дървото на живота и дървото на познанието на доброто и злото. Тайната на изкуствата, (Дорнах), 8 лекции (1–17.VІІ, 2–
18.VІІ, 3–24.VІІ, 4–25.VІІ, 5–31.VІІ, 6–1.VІІІ, 7–7.VІІІ, 8–8.VІІІ.1915) 
 

GA163 Случайност, необходимост и провидение. Имагинативното познание и процесите след смъртта, (Дорнах), 8 лекции (1–
23.VІІІ, 2–5 от 28 до 30.VІІІ, 6–8 от 4 до 6.ІХ.1915) 
 

GA164 За стойността на мисленето като едно удовлетворяващо човека познание. Отношението на Науката за Духа към естествени-
те науки, (Дорнах 1915) 7 лекции (съдържанието на тома влиза в GA254) 
 

GA165 Духовното обединение на човечеството чрез Христовия Импулс, (различни градове), 13 лекции (1–19.ХІІ, 2–26.ХІІ, 3–
27.ХІІ, 4–28.ХІІ, 5–28.ХІІ, 6–31.ХІІ.1915, 7–1.І, 8–2.І, 9–6.І, 10–7.І, 11–9.І, 12–15.І, 13-16.І.1916) 
 

и GA166 Необходимост и свобода в мировите процеси и в човешките действия, (Берлин), 5 лекции (1–25.І, 2–27.І, 3–30.І, 4–1.ІІ, 5–
8.ІІ.1916) 
 

GA167 Миналото и настоящето в човешкия Дух, (Берлин), 12 лекции, (1–13.ІІ, 2–7.ІІІ, 3–28.ІІІ, 4–4.ІV, 5–13.ІV, 6–18.ІV, 7–25.ІV, 8–
2.V, 9–9.V, 10–16.V, 11–23, 12–30.V.1916) 
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GA168 Връзката между живите и мъртвите (различни градове), 8 лекции (1–16.ІІ, 2–18.ІІ, 3–22.ІІ, 4–10.Х, 5–24.Х, 6–26.Х, 7–9.ХІ, 

8–3.ХІІ.1916) 
 

GA169 Същност на света и същност на Аза, (Берлин), 7 лекции (1–6.VІ, 2–13.VІ, 3–20.VІ, 4–27.VІ, 5–4.VІІ, 6–11.VІІ, 7–18.VІІ.1916) 
 

GA170 Космична и човешка история: Загадката на човека. Духовните източници на човешката история, (Дорнах), 15 лекции (1–
29.VІІ, 2–30.VІІ, 3–31.VІІ, 4–5.VІІІ, 5–6.VІІІ, 6–7.VІІІ, 7–12.VІІІ, 8–13.VІІІ, 9–15.VІІІ, 10–21.VІІІ, 11–26.VІІІ, 12–27.VІІІ, 13–
28.VІІІ, 14–2.ІХ, 15–3.ІХ.1916) 
 

GA171 Космична и човешка история: Вътрешни импулси за развитие на човечеството. Гьоте и кризата на 19-то столетие, (Дорнах), 
16 лекции (1–16.ІХ, 2–17.ІХ, 3–18.ІХ, 4–23.ІХ, 5–24.ІХ, 6–25.ІХ, 7–30.ІХ, 8–1.Х, 9–2.Х, 10–7.Х, 11–14.Х, 12–15.Х, 13–21.Х, 
14–28.Х, 15–29.Х, 16–30.Х.1916) 
 

GA172 Космична и човешка история: Карма на професията на човека във връзка с живота на Гьоте, (Дорнах), 10 лекции (1–4.ХІ, 2–
5.ХІ, 3–6.ХІ, 4–12.ХІ, 5–13.ХІ, 6–18.ХІ, 7–19.ХІ, 8–25.ХІ, 9–26.ХІ, 10–27.ХІ.1916) 
 

и GA173 Космична и човешка история: Историческо разглеждане. Карма на неистината, (Дорнах и Базел), том І, 13 лекции (1–4.ХІІ, 
2–9.ХІІ, 3–10.ХІІ, 4–11.ХІІ, 5–16.ХІІ, 6–17.ХІІ, 7–18.ХІІ, 8–21.ХІІ, 9–24.ХІІ, 10–25.ХІІ, 11–26.ХІІ, 12–30.ХІІ, 13–31.ХІІ.1916) 
 

GA174 Космична и човешка история: Историческо разглеждане. Карма на неистината, (Дорнах), том ІІ, 12 лекции (14–1.І, 15–6.І, 
16–7.І, 17–8.І, 18–13.І, 19–14.І, 20–15.І, 21–20.І, 22–21.І, 23–22.І, 24–28.І, 25–30.І.1917) 
 

GA174a Средна Европа между Изтока и Запада, 1914-1918 
 

GA174б Космична и човешка история: Историческо разглеждане. Средна Европа между Изтока и Запада. Скритите духовни основи 
на Първата световна война, (Щутгарт), 16 лекции (1–30.ІХ.1914, 2–13.ІІ, 3–14.ІІ, 4–22.ХІ, 5–23.ХІ, 6–24.ХІ.1915, 7–12.ІІІ, 8–
15.ІІІ.1916, 9–11.V, 10–13.V, 11–15.V.1917, 12–23.ІІ, 13–24.ІІ, 14–23.ІV, 15–26.ІV.1918, 16–21.ІІІ.1921) 
 

GA175 Основополагащият камък на разбирането на Мистерията на Голгота. Космични и човешки метаморфози, (Берлин), 17 лек-
ции (1–6.ІІ, 2–13.ІІ, 3–20.ІІ, 4–27.ІІ, 5–6.ІІІ, 6–13.ІІІ, 7–20.ІІІ, 8–27.ІІІ, 9–3.ІV, 10–10.ІV, 11–12.ІV, 12–14.ІV, 13–17.ІV, 14–
19.ІV, 15–24.ІV, 16–1.V, 17–8.V.1917) 
 

GA176 Истините за развитието на човека и човечеството. Кармата на материализма, (Берлин), 17 лекции (1–29.V, 2–5.VІ, 3–19.VІ, 
4–26.VІ, 5–3.VІІ, 6–10.VІІ, 7–17.VІІ, 8–24.VІІ, 9–31.VІІ, 10–7.VІІІ, 11–14.VІІІ, 12–21.VІІІ, 13–28.VІІІ, 14–4.ІХ, 15–11.ІХ, 16–
18.ІХ, 17–25.ІХ.1917) 
 

и GA177 Окултните основи на външния свят. Духовете на Мрака и тяхното сваляне на Земята, (Дорнах), 14 лекции (1–29.ІХ, 2–30.ІХ, 
3–1.Х, 4–6.Х, 5–7.Х, 6–8.Х, 7–12.Х, 8–13.Х, 9–14.Х, 10–20.Х, 11–21.Х, 12–26.Х, 13–27.Х, 14–28.Х.1917) 
 

GA178 Индивидуалните духовни Същества и техните действия в човешката душа, (различни градове), 9 лекции (1–15.ХІ, 2–16.ХІ, 
3–6.ХІ, 4–13.ХІ, 5–10.ХІ, 6–11.ХІ, 7–18.ХІ, 8–19.ХІ, 9–25.ХІ.1917) 
 

GA179 Духовни Същества и техните въздействия: Историческа необходимост и свобода. Влияния върху човешките съдби от света 
на мъртвите (Дорнах), 8 лекции (1–2.ХІІ, 2–9.ХІІ, 3–10.ХІІ, 4–11.ХІІ, 5–15.ХІІ, 6–16.ХІІ, 7–17.ХІІ, 8–22.ХІІ.1917) 
 

GA180 Мистерийните истини и импулсите от Рождество Христово. Древните митове и тяхното значение, (Базел и Дорнах), 16 
лекции (1–4 от 23 до 26.ХІІ, 5–7 от 29 до 31.ХІІ.1917, 8–10 от 4 до 6.І, 11–8.І, 12–11.І, 13–12.І, 14–13.І, 15–14.І, 16–17.І.1918) 
 

GA181 Земна смърт и миров живот. Антропософията като дар на живота. Необходимости на съзнанието за настоящето и бъдещето, 
(Берлин), 21 лекции (1–22.І, 2–29.І, 3–5.ІІ, 4–5.ІІІ, 6–12.ІІІ, 7–19.ІІІ, 8–26.ІІІ, 9–30.ІІІ, 10–1.ІV, 11–2.ІV, 12–9.ІV, 13–16.ІV, 
14–14.V, 15–21.V, 16–25.VІ, 17–3.VІІ, 18–9.VІІ, 19–16.VІІ, 20–23.VІІ, 21–30.VІІ, 22–6.VІІІ.1918) 
 

GA182 Смъртта като преображение на живота, (различни градове), 7 лекции (1–29.ХІ.1917, 2–10.ІІ, 3–29.ІV, 4–30.ІV, 5–30.ІV, 6–
9.Х, 7–16.Х.1918) 
 

GA183 Науката за изграждането на човека, (Дорнах), 9 лекции (1–3 от 17 до 19.VІІІ, 4–6 от 24 до 26.VІІІ, 7–31.VІІІ, 8–1.ІХ, 9–
2.ІХ.1918) 

GA184 Полярността между вечност и развитие в човешкия живот. Космична предистория на човечеството, 15 лекции (1–3 от 6 до 
8.ІХ, 4–6 от 13 до 15.ІХ, 7–9 от 20 до 22.ІХ, 10–12 от 4 до 6.Х, 13–15 от 11 до 13.Х.1918) 
 

GA185 Симптоматология на историята, (Дорнах), 9 лекции (1–3 от 18 до 20.Х, 4–6 от 25 до 27.Х, 7–9 от 1 до 3.ХІ.1918) 
 

GA185а Еволюционно-исторически предпоставки за формиране на социалното мислене, (Дорнах), 9 лекции (1–9.ХІ, 2–10.ХІ, 3–5 от 
15 до 17.ХІ, 6–8 от 22 до 24.ХІ.1918) 
 

GA186 Основното социално изискване на нашата епоха в изменилите се условия на новото време, (Дорнах и Берн), 12 лекции (1–
29.ХІ, 2–30.ХІ, 3–1.ХІІ, 4–6 от 6 до 8.ХІІ, 7–10 от 12 до 15.ХІІ, 11–12 от 20 до 21.ХІІ.1918) 
 

GA187 По какъв начин човечеството може отново да намери Христос? Нашата безжизнена епоха и новата Христова светлина, 
(Дорнах и Базел), 8 лекции (1–22.ХІІ, 2–24.ХІІ, 3–25.ХІІ, 4–27.ХІІ, 5–28.ХІІ, 6–29.ХІІ, 7–31.ХІІ.1918, 8–1.І.1919) 
 

GA188 Гьотеизмът като преобразяващ импулс. Наука за човека и наука за социалната общност, (различни градове), 10 лекции (1–3 
от 3 до 5.І, 4–6 от 10 до 12.І, 7–9 от 24 до 26.І, 10–12 от 31.І. до 2.ІІ.1919) 
 

GA189 Духовни основи на социалния въпрос: Социалният въпрос като въпрос на съзнанието, (Дорнах), 8 лекции (1–15.ІІ, 2–16.ІІ, 
3–21.ІІ, 4–1.ІІІ, 5–2.ІІІ, 6–7.ІІІ, 7–15.ІІІ, 8–16.ІІІ.1919) 
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GA190 Духовни основи на социалния въпрос: Импулси от миналото и съвременни импулси в социалния процес, (Дорнах), 12 лек-
ции (1–3 от 21 до 23.ІІІ, 4–6 от 28 до 30.ІІІ, 7–5.ІV, 8–6.ІV, 9–12 от 11 до 14.ІV.1919) 
 

GA191 Духовни основи на социалния въпрос: Духовнонаучното познание и социалният ред, (Дорнах), 15 лекции (1–3 от 3 до 5.Х, 
4–6 от 10 до 12.Х, 7–9 от 17 до 19.Х, 10–23.Х, 11–1.ХІ, 12–2.ХІ, 13–9.ХІ, 14–10.ХІ, 15–17 от 14 до 16.ХІ.1919) 
 

GA192 Духовнонаучно разглеждане на важни социални и педагогични въпроси, (Щутгарт), 17 лекции (1–21.ІV, 2–23.ІV, 3–1.V, 4–
11.V, 5–18.V, 6–1.VІ, 7–8.VІ, 8–9.VІ, 9–15.VІ, 10–22.VІ, 11–29.VІ, 12–6.VІІ, 13–13.VІІ, 14–20.VІІ, 15–3.VІІІ, 16–8.ІХ, 17–
28.ІХ.1919) 
 

GA193 Вътрешни аспект на социалната загадка. Луциферовото минало и аримановото бъдеще в светлината на съвременността, 
(различни градове), 10 лекции (1–4.ІІ, 2–8.ІІ, 3–11.ІІ, 4–9.ІІІ, 5–12.ІV, 6–8 от 12 до 14.ІХ, 9–27.Х, 10–4.ХІ.1919) 
 

б GA194 Мисията на Михаил. Откровението на истинските тайни на човешкото същество, (Дорнах), 12 лекции (1–3 от 21 до 23.ХІ, 
4–6 от 28 до 30.ХІ, 7–6.ХІІ, 8–7.ХІІ, 9–12 от 12 до 15.ХІІ.1919) 
 

GA195 Мировият Силвестър (навечерието на Нова година) и новогодишните мисли, (Щутгарт), 5 лекции (1–21.ХІІ, 2–25.ХІІ, 3–
28.ХІІ, 4–31.ХІІ.1919, 5–1.І.1920) 
 

GA196 Духовни и социални промени в развитието на човечеството, (Дорнах), 18 лекции (1–3 от 9 до 11.І, 4–6 от 16 до 18.І, 7–9 от 
30.І. до 1.ІІ, 10–12 от 6 до 8.ІІ, 13–15 от 13 до 15.ІІ, 16–18 от 20 до 21.ІІ.1920) 
 

GA197 Противоположности в развитието на човечеството. Запад и Изток. Материализъм и Мистика. Знание и Вяра, (Щутгарт), 11 
лекции (1–5.ІІІ, 2–7.ІІІ, 3–9.ІІІ, 4–13.VІ, 5–24.VІ, 6–25.VІІ, 7–30.VІІ, 8–21.ІХ, 9–8.ХІ, 10–14.ХІ, 11–22.ХІ.1920) 
 

GA198 Лечебни фактори за социалния организъм, (Дорнах и Берн), 17 лекции (1–20.ІІІ, 2–21.ІІІ, 3–28.ІІІ, 4–2.ІV, 5–3.ІV, 6–30.V, 7–
3.VІ, 8–6.VІ, 9–11 от 2 до 4.VІІ, 12–14 от 9 до 11.VІІ, 15–17 от 16 до 18.VІІ.1920) 
 

GA199 Науката за Духа като познание за основополагащите импулси на социалната организация, (Дорнах и Берн), 17 лекции (1–3 
от 6 до 8.VІІІ, 4–14.VІІІ, 5–15.VІІІ, 6–8 от 20 до 22.VІІІ, 9–11 от 27 до 29.VІІІ, 12–14 от 3 до 5.ІХ, 15–10.ІХ, 16–11.ІХ, 17–
17.ІХ, 18–18.ІХ.1920) 
 

GA200 Новата духовност и изживяването на Христос в ХХ столетие, (Дорнах), 7 лекции (1–17.Х, 2–4 от 22 до 24.Х, 5–7 от 29 до 
31.Х.1920) 
 

  
 Лекционни цикли: Човекът във връзката си с Космоса 

 
GA201 Том І: Съответствия между Микрокосмоса и Макрокосмоса. Човекът – йероглиф на Вселената, (Дорнах), 16 лекции (1–3 от 

9 до 11.ІV, 4–6 от 16 до 18.ІV, 7–9 от 23 до 25.ІV, 10–1.V, 11–2.V, 12–8.V, 13–9.V, 14–16 от 14 до 16.V.1920) 
 

и GA202 Том ІІ: Връзките между духовността на света и физическата същност на човека. Търсенето на новата Изис – Божествената 
София, (Дорнах и Берн), 16 лекции (1–3 от 26 до 28.ХІ, 4–4.ХІІ, 5–5.ХІІ, 6–8 от 10 до 12.ХІІ, 9–14.ХІІ, 10–12 от 17 до 19.ХІІ, 
13–16 от 23 до 26.ХІІ.1920) 
 

GA203 Том ІІІ: Духовната връзка на човека със Земната планета и звездния свят и отговорността му за мировото развитие, (Дорнах, 
Щутгарт, Хага), 18 лекции (1–1.І, 2–6.І, 3–9.І, 4–16.І, 5–7 от 21 до 23 І, 8–29.І, 9–30.І, 10–5.ІІ, 11–6.ІІ, 12–8.ІІ, 13–27.ІІ, 14–
11.ІІІ, 15–13.ІІІ, 16–27.ІІІ, 17–28.ІІІ, 18–1.ІV.1921) 
 

GA204 Том ІV: Перспективи пред развитието на човечеството. Материалистичният познавателен импулс и задачата на Антропосо-
фията, (Дорнах), 13 лекции (1–2.ІV, 2–4.ІV, 3–5 от 15 до 17.ІV, 6–9.ІV, 7–9 от 22 до 24.ІV, 10–29.ІV, 11–30.ІV, 12–1.V, 13–
5.V, 14–13.V, 15–2.VІ, 16–3.VІ, 17–5.VІ 1921) 
 

GA205/ 
GA206 

Том V и том VІ: Еволюция на човека, Всемирна душа и Всемирен Дух. Част І: Човекът като физическо-душевно същество в 
отношението му към света, (Щутгарт, Берн, Дорнах) и част ІІ: Човекът като духовно същество в хода на историческото 
развитие (Дорнах) 23 лекции (1–16.VІ, 1–24.VІ, 2–26.VІ, 3–5 от 1 до 3.VІІ, 6–8 от 8 до 10.VІІ, 9–11 от 15 до 17.VІІ, 12–14 от 
22 до 24.VІІ, 15–17 от 5 до 7.VІІІ, 18–20 от 12 до 14.VІІІ, 21–19.VІІІ, 22–20.VІІІ.1921) 
 

и GA207 Том VІІ: Антропософията като Космософия – І част: Човешкото същество в земната и космичната сфера. (Въведение в 
окултната психология), (Дорнах), 11 лекции (1–23.ІХ, 2–24.ІХ, 3–30.ІХ, 4–1.Х, 5–2.Х, 6–8 от 7 до 9.Х, 9–11 от 14 до 
16.Х.1921) 
 

и GA208 Том VІІІ: Антропософията като Космософия – ІІ част: Формирането на човека като резултат от космични въздействия. (Въ-
ведение в окултната психология), (Дорнах), 11 лекции (12–14 от 21 до 23.Х, 15–17 от 28 до 30.Х, 18–20 от 4 до 6.ХІ, 21–
12.ХІ, 22–13.ХІ.1921) 
 

GA209 Том ІХ: Северни и Средноевропейски духовни импулси. Празникът Богоявление, (различни градове), 11 лекции (1–24.ХІ1 
2–27.ХІ, 3–4.ХІІ, 4–7.ХІ, 5–12.ХІІ, 6–18.ХІІ, 7–10 от 23 до 26.ХІІ, 11–31.ХІІ.1921) 
 

GA210 Стари и нови методи на Посвещение, (Дорнах, Майнхайм, Бреслау), 14 лекции (1–1.І, 2–7.І, 3–8.І, 4–19.І, 5–1.ІІ, 6–11.ІІ, 7–
12.ІІ, 8–10 от 17 до 19.ІІ, 11–13 от 24 до 26.ІІ, 14–19.ІІІ.1922) 
 

GA211 Слънчевата Мистерия и Мистерията на смъртта и Възкресението. Екзотерично и езотерично Християнство, (различни гра-
дове), 12 лекции (1–21.ІІІ, 2–4 от 24 до 26.ІІІ, 5–7 от 31.ІІІ. до 2.ІV, 8–10 от 13 до 15.ІV, 11–24.ІV, 12–11.ІV.1922) 
 

GA212 Душевният живот и духовните пориви на човека във връзка с развитието на света и Земята, (Дорнах), 9 лекции (1–29.ІV, 2–
30.ІV, 3–5 от 4 до 7.V, 6–8 от 26 до 28.V, 9–17.VІ.1922) 



 
Списък на Пълното издание на трудовете на Рудолф Щайнер 

__________________________________________________________________________________________________ 
 
 

  
381

GA213 Човешки въпроси и мирови отговори, (Дорнах), 13 лекции (1–24.VІ, 2–25.VІ, 3–30.VІ, 4–1.VІІ, 5–2.VІІ, 6–8 от 7 до 9.VІІ, 9–
11 от 14 до 16.VІІ, 12–21.VІІ, 13–22.VІІ.1922) 
 

б GA214 Тайната на Троицата. Човекът и неговото отношение към Духовния свят в хода на времената, (Дорнах, Оксфорд, Лондон), 
11 лекции (1–23.VІ, 2–4 от 28 до 30.VІІ, 5–5.VІІІ, 6–6.VІІІ, 7–9.VІІІ, 8–20.VІІІ, 9–22.VІІІ, 10–27.VІІІ, 11–30.VІІІ.1922) 
 

GA215 Философията, космологията и религията в Антропософията. Френски курс, (Дорнах), 10 лекции (1–10 от 6 до 15.ІХ.1922) 
 

GA216 Основополагащи импулси за световно-историческото развитие на човечеството, (Дорнах), 8 лекции (1–16.ІХ, 2–17.ІХ, 3–5 
от 22 до 24.ІХ, 6–29.ІХ, 7–30.ІХ, 8–1.Х.1922) 
 

GA217 Педагогичен курс за юноши. Духовни взаимодействия в съвместния живот между старото и младото поколение, (Щутгарт), 
13 лекции (1–13 от 3 до 15.Х.1922) 
 

GA217а Познавателната задача на младежта, (различни градове), 11 лекции 
 

GA218 Духовни зависимости при формиране на човешкия организъм, (различни градове), 16 лекции (1–9.Х, 2–14.Х, 3–20.Х, 4–
22.Х, 5–23.Х, 6–2.ХІ, 7–12.ХІ, 8–12 от 16 до 19.ХІ, 13–7.ХІІ, 14–9.ХІІ.1922 ) 
 

и GA219 Отношението на звездния свят към човека и отношението на човека към звездния свят. Духовното причастие на човечест-
вото, (Дорнах), 12 лекции (1–26.ХІ1 2–1.ХІІ, 3–3.ХІІ, 4–6 от 15 до 17.ХІІ, 7–9 от 22 до 24.ХІІ, 10–12 от 29 до 31.ХІІ.1922) 
 

GA220 Живото познание за природата. Интелектуално грехопадение и спиритуално издигане чрез греха, (Дорнах), 12 лекции (1–3 
от 5 до 7.І, 4–6 от 12 до 14.І, 7–9 от 19 до 21.І, 10–12 от 26 до 28.І.1923) 
 

GA221 Земно знание и небесно познание, (Дорнах), 9 лекции (1–3 от 2 до 4.ІІ, 4–6 от 9 до 11.ІІ, 7–9 от 16 до 18.ІІ.1923) 
 

GA222 Импулсиране на световно-историческите събития от духовните сили, (Дорнах), 7 лекции (1–11.ІІІ, 2–12.ІІІ, 3–5 от 16 до 
18.ІІІ, 6–22.ІІІ, 7–23.ІІІ.1923) 
 

и GA223/ 
GA229 

Годишният кръговрат като дихателен процес на Земята и четирите големи празници, (Дорнах и Виена), 15 лекции (1–31.ІІІ, 
2–1.ІV, 3–2.ІV, 4–7.ІV, 5–8.ІV, 6–7.ІХ, 7–28.ІХ, 8–30.ІХ, 9–1.Х, 10–12 от 5 до 7.Х, 13–12.Х, 14–13.Х, 15–15.Х.1923) 
 

GA224 Човешката душа в нейната свързаност с божествено-духовните индивидуалности, (различни градове), 11 лекции (1–6.ІV, 2–
13.ІV, 3–28.ІV, 4–29.ІV, 5–2.V, 6–7.V, 7–23.V, 8–21.VІ, 9–24.VІ, 10–4.VІІ, 11–11.VІІ.1923) 
 

GA225 Феномени на културата. Три перспективи пред Антропософията, (Дорнах), 12 лекции (1–5.V, 2–6.V, 3–1.VІІ, 4–6 от 6 до 
8.VІІ, 7–15.VІ, 8–12 от 20 до 23.ІХ.1923) 
 

GA226 Човешкото същество, човешката съдба и развитието на света, (Осло), 7 лекции (1–9 от 14 до 21.V.1923) 
 

GA227 Познание за Посвещението. Духовното и физическо развитие на света и човечеството в миналото, настоящето и бъдещето 
от гледна точка на Антропософията, (Пенменмавр), 13 лекции (1–13 от 19 до 31.VІІІ.1923) 
 

GA228 Науката за Посвещението и познанието за звездите. Човекът в миналото, настоящето и бъдещето от гледна точка на съзна-
нието и неговото развитие, (различни градове), 13 лекции (1–3 от 27 до 29.VІІ, 4–2.ІХ, 5–10.ІХ, 6–8 от 14 до16.ІХ.1923) 
 

GA229 Виж GA223 
 

б GA230 Човекът като съзвучие на творящото, изграждащо и формиращо Мирово Слово, (Дорнах), 12 лекции (1–3 от 19 до 21.Х, 4–6 
от 26 до 28.Х, 7–9 от 2 до 4.ХІ, 10–12 от 9 до 11.ХІ.1923) 
 

GA231 Свръхсетивният човек от антропософска гледна точка, (Хага), 7 лекции (1–9 от 13 до 18.ХІ.1923) 
 

GA232 Форми на Мистериите, (Дорнах), 14 лекции (1–3 от 23 до 25.ХІ, 4–30.ХІ, 5–1.ХІІ, 6–2.ХІІ, 7–9 от 7 до 9.ХІІ, 10–14.ХІІ, 11–
15.ХІІ, 12–14 от 21 до 23.ХІІ.1923) 
 

GA233 Световната история от антропософска гледна точка като основа на познанието на човешкия Дух, (Дорнах), 9 лекции (1–9 от 
24.ХІІ.1923 до 1.І.1924) 
 

б GA233а Мистерийните центрове на Средновековието. Розенкройцерството и новият принцип на Посвещение. Великденският праз-
ник като част от мистерийната история на човечеството, (Дорнах), 10 лекции (10–12 от 4 до 6.І, 13–15 от 11 до 13.І, 16–19 от 
19 до 22.ІV.1924) 
 

GA234 Антропософията. Обзор след 21 години. Въведение в антропософския мироглед. Напътствия за утвърждаването на Антро-
пософията в света, (Дорнах), 9 лекции (1–19.І, 2–209.І, 4–6 от 1 до 3.ІІ, 7–9 от 8 до 10.ІІ.1924) 
 

  
 Лекционни цикли за кармичните отношения 

 
б GA235 Езотерично изследване на кармичните връзки – Том І, (Дорнах), 13 лекции (1–25.І, 2–16.ІІ, 3–17.ІІ, 4–23.ІІ, 5–24.ІІ, 6–1.ІІІ, 

7–2.ІІІ, 8–8.ІІІ, 9–9.ІІІ, 10–15.ІІІ, 11–16.ІІІ, 12–22.ІІІ, 13–23.ІІІ.1924) 
 

б GA236 Езотерично изследване на кармичните връзки – Том ІІ, (Дорнах), 20 лекции (1–6.ІV, 2–9.ІV, 3–12.ІV, 4–16.ІV, 5–23.ІV, 6–
26.ІV, 7–27.ІV, 8–4.V, 9–11 от 9 до 11.V, 12–16.V, 13–18.V, 14–29.V, 15–30.V, 16–1.VІ, 17–4.VІ, 18–22.VІ, 19–27.VІ, 20–
19.VІ.1924) 
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б GA237 Езотерично изследване на кармичните връзки – Том ІІІ, (Дорнах), 11 лекции (1–1.VІІ, 2–4.VІІ, 3–6.VІІ, 4–8.VІІ, 5–11.VІІ, 6–
13.VІ, 7–28.VІ, 8–1.VІІІ, 9–3.VІІІ, 10–4.VІІІ, 11–8.VІІІ.1924) 
 

б GA238 Езотерично изследване на кармичните връзки – Том ІV, (Дорнах), 11 лекции (1–5.ІХ, 2–7.ІХ, 3–10.ІХ, 4–12.ІХ, 5–14.ІХ, 6–
16.ІХ, 7–18.ІХ, 8–19.ІХ, 9–21.ІХ, 10–23.ІХ, 11–28.ІХ.1924) 
 

б GA239 Езотерично изследване на кармичните връзки – Том V, (Прага, Париж, Бреслау), 16 лекции (1–3 от 29 до 31.ІІІ, 4–5.ІV, 5–7 
от 23 до 25.V, 8–16 от 7 до 15.VІ.1924) 
 

б GA240 Езотерично изследване на кармичните връзки – Том VІ, (Арнхайм, Лондон, Берн, Цюрих, Щутгарт), 11 лекции (1–28.І, 2–
6.ІІ, 3–5 от 18 до 20.VІІ, 6–12.VІІІ, 7–14.VІІІ, 8–21.VІІІ, 9,10–24.VІІІ, 11–27.VІІІ.1924) 
 

GA243 Съзнанието на Посветените. Правилни и погрешни пътища за духовно развитие, (Торкуей), 11 лекции (1–6 от 11 до 16.VІІІ, 
7–11 от 18 до 22.VІІІ.1924) 
 

и GA245 Езотерична школа. Указания за езотерично обучение  
 

  
 Лекционни цикли по история на Антропософското Движение и Антропософското Общество 

 
GA253 Проблеми на съвместния живот в Антропософското Общество 

 
GA254 Окултното движение през ХІХ век и неговото отношението към световната култура, (Дорнах), 6 лекции (1–11.V, 2–13.V, 3–

15.V, 4–19.V, 5–20.V, 6–10.VІ.1915) 
 

GA257 Изграждане на антропософската Общност, (Щутгарт и Дорнах 1923), 3 лекции 
 

GA258 История и предпоставки на Антропософското Движение във връзка с Антропософското Общество, (Дорнах), 8 лекции(1–8 
от 10 до 17.VІ.1923) 
 

б GA260 Събранието на Рождество Христово и основаването на Единното Антропософско Общество,1923–1924 
 

GA260а Конституцията на Единното Антропософското Общество и на Свободната висша Школа за Духовна Наука. Възстановяване 
на Гьотеанума 1924/1925 (виж GA37) 
 

GA261 Нашите мъртви. Беседи, мисли и медитативни напътствия (1900-1924); (Касел 1914) 2 лекции 
 

GA262 Рудолф Щайнер – Мария Щайнер-фон Сиверс: кореспонденция и документи 1901-1925 
 

GA263/1 Рудолф Щайнер – Едит Марион: Кореспонденция (1912-1924) 
 

GA264 Към историята на Езотеричната Школа и работата на нейната І-ва секция от1904 до 1914 г. 
 

GA265 Езотерична Школа. История и работа на секцията по познание на култа от 1904 до 1914 г. 
 

GA266 Езотерични уроци (конспекти), 3 тома 
 

 
 
 
Б-ІІІ. Лекции върху отделните сфери на живота – специални цикли от лекции (GA271–GA354) 
 

  
 Лекционни цикли по изкуство 

 
б GA271 Изкуство и познание за изкуството – сетивно-свръхсетивният свят и неговото реализиране чрез изкуството, (различни гра-

дове 1888, 1909-1921), 9 лекции 
 

GA272 Духовнонаучни разяснения към Гьотевия “Фауст”. І том: Фауст – волевият човек, (Берлин, Дорнах 1910-1915), 14 лекции, 
336 стр. 
 

GA273 Духовнонаучни разяснения към Гьотевия “Фауст”. ІІ том: Романтичната и класическата Валпургиева нощ, (Дорнах 1916-
1919) 12 лекции и (Прага 1918) 1 лекция, общо  286 стр. 
 

GA274 Беседи върху старинния Коледен фолклор, 116 стр. 
 

GA275 Изкуството в светлината на мистерийната мъдрост, (Дорнах 1914-1915), 8 лекции, 182 стр. 
 

и GA276 Изкуството и неговата световна мисия. Духът на езика. Светът на изявяващата се светлина, (Кристияния, Дорнах 1923), 8 
лекции, 160 стр. 
 

  
 Лекционни цикли по евритмия 

 
GA277 Евритмия. Откровението на говорещата душа. Гьотевият възглед за метаморфозата и приложението му в сферата на човеш-

ките движения, (1918-1924), 620 стр. 
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GA277а Възникване и развитие на евритмията. Начални курсове, (Ботминген 1922), 233 стр. 
 

GA278 Евритмията като видима песен, (Дорнах 1924), 8 лекции, 150 стр. 
 

GA279 Евритмията като видим говор, (Дорнах 1924), 15 лекции, 276 стр. 
  
 Лекционни цикли по художествено формиране на говора и драматично изкуство 

 
GA280 Методика и същност на формирането на говора – от Рудолф Щайнер и Мария Щайнер-фон Сиверс. Бележки, семинари, 

лекции, (1919-1924), 232 стр. 
 

GA281 Изкуство на рецитацията и декламацията – от Рудолф Щайнер и Мария Щайнер-фон Сиверс, (1912-1928), 255 стр. 
 

GA282 Формиране на говора и драматично изкуство. Драматичен курс от Рудолф Щайнер и Мария Щайнер-фон Сиверс, (Дорнах 
1924), 19 лекции, 414 стр. 
 

  
 Лекционни цикли по музика 

 
GA283 Същност на музиката и човешкото изживяване на музикалния тон, (различни градове 1906, 1920-1923), 8 лекции, 186 стр. 

 
  
 Лекционни цикли по изобразително изкуство 

 
GA284/ 
GA285 

Изображения на окултни печати и колони (1907, 1909 и 1911 г). Мюнхенският конгрес на Петдесетница 1907 г. и неговите 
въздействия, 208 стр. 
 

GA286 Пътища към един нов стил на строителство. “И строежът стана човек”, (Берлин, Дорнах 1911-1914) 8 лекции, 136 стр. 
 

GA290 Архитектурният замисъл на Гьотеанума 
 

GA291 За същността на цветовете, (Дорнах 1921) 3 лекции, (различни градове 1914-1924) 9 лекции, общо 248 стр. 
 

GA292 Историята на изкуството като отражение на вътрешния духовен импулс. Нидерландска живопис, Коледните мотиви през 
вековете, Рафаело и Дюрер, промените в художественото изобразяване на Христа (1916/1917), текст – 418 стр., цветни 
изображения-756 стр. 
 

  
 Лекционни цикли по възпитание 

 
и GA293 Общото човекознание като основа на педагогиката. Основен педагогичен курс, І част, (Дорнах), 14 лекции (1–3 от 21 до 

23.VІІІ, 4–10 от 25 до 30.VІІІ, 11–14 от1 до 5.ІХ.1919), 216 стр. 
 

GA294 Методично-дидактични основи на възпитателното изкуство. Основен педагогичен курс, ІІ част, (Щутгарт 1919), 14 лекции, 
202 стр. 

GA295 Възпитателното изкуство. Основен педагогичен курс, ІІІ част, (Щутгарт 1919), 15 лекции, 198 стр. 
 

б GA296 Въпросите на възпитанието като социални въпроси. Духовни, културно-исторически и социални основи на педагогиката 
във Валдорфските училища, (Дорнах 1919), 6 лекции, 122 стр. 
 

GA297 Рудолф Щайнер и Валдорфските училища – лекции и разговори, (Щутгарт 1919-1924), 228 стр. 
 

GA299 Духовнонаучни съзерцания върху говора, (Щутгарт 1920), 6 лекции, 90 стр. 
 

GA300 Конференции с учители от Валдорфските училища, (1919-1924), 3 тома, 916 стр. 
 

GA301 Обновлението на педагогично-дидактичното изкуство чрез Науката за Духа, (Базел 1920), 14 лекции, 268 стр. 
 

GA302 Познание за човека и организация на обучението, (Щутгарт 1920–1923), 8 лекции, 142 стр. 
 

GA302а Възпитание и преподаване, съобразено с човекознанието, (Щутгарт 1920-1923), 9 лекции, 160 стр. 
 

GA303 Нормалното развитие на телеснофизическия организъм като основа за свободното разгръщане на душевно-духовния човек. 
Коледен учителски курс, (Дорнах 1921-1922), 16 лекции, 368 стр. 
 

GA304 Възпитателни и преподавателски методи от гледна точка на Антропософията, (различни градове 1921-1922), 9 лекции, 228 
стр. 
 

GA304а Антропософските възгледи за човека и педагогиката, (различни градове 1923-1924), 9 лекции, 188 стр. 
 

и GA305 Градивните духовно-душевни сили на възпитателното изкуство. Антропософията и човешкото сърце, (Оксфорд 1922), 12 
лекции, 264 стр. 
 

GA306 Педагогичната практика от гледна точка на духовнонаучното познание за човека. Възпитанието на детето и младия човек, 
(Дорнах 1923), 8 лекции, 214 стр. 
 

GA307 Съвременният духовен живот и възпитанието, (Англия 1923), 14 лекции, 284 стр. 
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GA308 Методика на обучението и предпоставки за възпитанието, (Щутгарт 1924), 5 лекции, 96 стр. 

 
GA309 Антропософската педагогика и нейните предпоставки, (Берн 1924), 5 лекции, 112 стр. 

 
GA310 Педагогичната стойност на познанието за човека и културната стойност на педагогиката, (Арнхайм 1924), 10 лекции, 184 

стр. 
 

GA311 Познанието за човешкото същество и възпитателното изкуство, (Торкуей 1924), 7 лекции, 148 стр. 
 

  
 Лекционни цикли по медицина 

 
б GA312 Науката за Духа и медицината, (Дорнах), 20 лекции (1–11 от 21 до 31.ІІІ, 12–20 от 1 до 9.ІV.1920), 392 стр. 

 
GA313 Терапията от гледна точка на Науката за Духа, (Дорнах 1921), 9 лекции, 176 стр. 

 
б GA314 Физиологията и терапията от гледна точка на Науката за Духа. За терапията и хигиената, (Дорнах, Щутгарт 1920-1924), 9 

лекции беседи, 328 стр. 
 

GA315 Лечебна евритмия, (Дорнах 1922, Щутгарт 1922), 8 лекции, 140 стр. 
 

GA316 Медитативни съзерцания и напътствия за вдълбочаване на лечителското изкуство. Коледен и Великденски курс за лекари, 
(Дорнах), 13 лекции (1–8 от 2 до 9.І, 9–13 от 21 до 25.ІV.1924), 246 стр. 
 

и GA317 Лечебно-педагогически курс, (Дорнах 1924), 12 лекции, 200 стр. 
 

б GA318 Съвместната работа между лекарите и пасторите на човешката душа. Пасторско-медицински курс, (Дорнах 1924), 11 лек-
ции, 200 стр. 
 

GA319 Антропософското познание за човека и медицината, (различни градове 1923-1924), 11 лекции, 256 стр. 
 

  
 Лекционни цикли по естествени науки 

 
GA320 Духовнонаучни импулси за развитието на физиката. І-ви естественонаучен курс: светлина, цвят, тон, маса, електричество, 

магнетизъм, (Щутгарт 1919-1920), 10 лекции 
 

GA321 Духовнонаучни импулси за развитието на физиката. ІІ-ри естественонаучен курс: топлината на границата между положи-
телната и отрицателната материя, (Щутгарт 1920), 14 лекции, 240 стр. 
 

б GA322 Граници на природопознанието, (Дорнах), 8 лекции (от 27.ІХ. до 3.Х.1920), 140 стр. 
 

GA322a Социално бъдеще, 1919. 
 

GA323 Връзките на отделните естественонаучни области с астрономията. ІІІ-ти естественонаучен курс: астрономията в отношение-
то й към човека и към човекознанието, (Щутгарт), 18 лекции (от 1.І. до 18.І.1921), 376 стр. 
 

GA324 Наблюдение върху природата, математика, научен експеримент и резултати от познанието от гледна точка на Антропосо-
фията, (Дорнах 1921), 8 лекции, 154 стр. 
 

GA324а Четвъртото измерение. Математика и действителност, (1905–1908), 8 лекции 
 

GA325 Естествените науки и световно-историческото развитие на човечеството, (Дорнах, Щутгарт 1921), 6 лекции, 173 стр. 
 

б GA326 Възникване и развитие на естествознанието в хода на световната история  и неговото по-нататъшно развитие, (Дорнах), 9 
лекции (1–5 от 24 до 29.ХІІ.1922, 6–8 от 1 до 3.І, 9–6.І, 0–7.І.1923), 172 стр. 
 

  
 Лекционен цикъл по земеделие 

 
и GA327 Духовнонаучни основи за развитие на земеделието. Селскостопански курс (Биодинамично земеделие), (Кобервиц 1924), 9 

лекции, 306 стр. 
 

  
 Лекционни цикли за социалния живот и троичното устройство на социалния организъм 

 
GA328 Социалните въпроси, (Цюрих 1919), 6 лекции, 198 стр. 

 
GA329 Освобождаването на човешкото същество като основа за ново социално устройство. Старото мислене и новата социална 

воля, (Базел, Берн, Винтертур), 9 лекции (11.ІІІ–10.ХІ.1919) 
 

GA330/ 
GA331 

Новото устройство на социалния организъм, (Щутгарт), 14 лекции (1–22.ІV, 2–24.ІV, 3–26.ІV, 4–28.ІV, 5–3.V, 6–13.V, 7–
16.V, 8–31.V, 9–16.VІ, 10–18.VІ, 11–19.VІ, 12–9.VІІ, 13–11.VІІ, 14–30.VІІ.1919), 440 стр. 
 

GA332а Социалното бъдеще, (Цюрих 1919), 6 лекции, 238 стр. 
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GA333 Свобода на мисленето и социални сили. Социалните изисквания на съвременната епоха и тяхното практическо осъществя-

ване, (различни градове 1919) 
 

GA334 От единната държава към троичния социален организъм, (различни градове 1920), 11 лекции, 312 стр. 
 

GA338 Как да се работи за импулса на троичния социален организъм?, (Щутгарт 1921), 12 лекции 
 

GA339 Антропософия, троичен социален организъм и ораторско изкуство, (Дорнах), 6 лекции (1–6 от 11 до 16.Х.1921), 132 стр. 
 

GA340 Курс по национална икономика, (Дорнах), 14 лекции (1–8 от 24 до 31.VІІ, 9–14 от 1 до 6.VІІІ.1922), 240 стр. 
 

GA341 Семинар по национална икономика, (Дорнах 1922), 6 лекции, 110 стр. 
 

GA342 Лекции за християнско-религиозното действие. Том І, 6 лекции (1–6 от 12 до 16.VІ.1921) 
 

GA343 Лекции за християнско-религиозното действие. Том ІІ, 29 лекции (26.ІХ.–10Х.1921) 
 

GA344 Лекции за християнско-религиозното действие. Том ІІІ, 19 лекции (6.ІХ.–22.ІХ.1921) 
 

GA345 Лекции за християнско-религиозното действие. За същността на действащото слово. Том ІV, 4 лекции (1–4 от 11 до 
14.VІІ.1923) 
 

GA346 Лекции за християнско-религиозното действие. Апокалипсисът. Том V, 18 лекции (1–18 от 5 до 22.ІХ.1924) 
 

  
 Лекционни цикли пред строителите на Гьотеанума 

 
GA347 Човекознание – тяло, душа, Дух. Предишни състояния на Земята, (Дорнах), 10 лекции (1–2.VІІІ, 2–5.VІІІ, 3–9.VІІІ, 4–9.VІІІ, 

5–13.ІХ, 6–16.ІХ, 7–20.ІХ, 8–23.ІХ, 9–27.ІХ, 10–30.ІХ.1922), 192 стр. 
 

GA348 Здраве и болест. Основи на духовнонаучното учение за сетивата, (Дорнах), 18 лекции (1–9.Х, 2–24.Х, 3–29.ХІ, 4–2.ХІІ, 5–
13.ХІІ, 6–16.ХІІ, 7–20.ХІІ, 8–23.ХІІ, 9–27.ХІІ, 10–30.ХІІ.1922, 11–5.І, 12–8.І, 13–10.І, 14–13.І, 15–20.І, 16–27.І, 17–3.ІІ, 18–
10.ІІ.1923), 348 стр. 
 

GA349 Животът на човека и на Земята. Същност на Християнството, (Дорнах), 14 лекции (1–17.ІІ, 2–21.ІІ, 3–3.ІІІ, 4–14.ІІІ, 5–17.ІІІ, 
6–21.ІІІ, 7–4.ІV, 8-9.ІV, 9–14.ІV, 10–18.ІV, 11–21.ІV, 12–5.V, 13–7.V, 14–9.V.1923), 264 стр. 
 

б GA350 Ритмите в Космоса и в човека. Как се стига до виждане в Духовния свят?, (Дорнах), 16 лекции (1–30.V, 2–2.VІ, 3–6.VІ, 4–
9.VІ, 5–13.VІ, 6–16.VІ, 7–25.VІ, 8–28.VІ, 9–3.VІ, 10–7.VІІ, 11–18.VІ, 12–20.VІІ, 13–25.VІІ, 14–28.VІІ, 15–11.ІХ, 16–
22.ІХ.1923), 314 стр. 

GA351 Човекът и светът. Действието на Духа в природата. Пчелите, (Дорнах), 14 лекции (1–8.Х, 2–13.Х, 3–20.Х, 4–24.Х, 5–27.Х, 6–
31.Х, 7–26.ХІ, 8–18.ХІ, 9–1.ХІІ, 10–5.ХІІ, 11–10.ХІІ, 12–12.ХІІ, 13–15.ХІІ, 14–22.ХІІ.1923) 
 

GA352 Духовнонаучно познание на природата и човека, (Дорнах), 10 лекции (1–7.І, 2–19.І, 3–23.І, 4–2.ІІ, 5–9.ІІ, 6–13.ІІ, 7–16.ІІ, 8–
20.ІІ, 9–23.ІІ, 10–27.ІІ.1924, 196 стр. 
 

GA353 История на човечеството и светогледи на културните народи, (Дорнах), 16 лекции (1–1.ІІІ, 2–5.ІІІ, 3–8.ІІІ, 4–12.ІІІ, 5–15.ІІІ, 
6–19.ІІІ, 7–26.ІІІ, 8–12.ІV, 9–26.ІV, 10–8.V, 11–10.V, 12–14.V, 13–17.V, 14–20.V, 15–4.VІ, 16–25.VІ.1924) 
 

GA354 Сътворението на света и на човека, (Дорнах), 14 лекции (1–10.VІ, 2–13.VІІ, 3–7.VІІ, 4–9.VІІ, 5–12.VІІ, 6–31.VІІ, 7–2.VІІІ, 8–
5.VІІІ, 9–8.VІІІ, 10–9.ІХ, 11–13.ІХ, 12–18.ІХ, 13–20.ІХ, 14–24.ІХ.1924), 246 стр. 
 

 
 
 
 

Раздел В. Репродукции 
 
 

К12  Фрагменти към прозоречните стъкла на Гьотеанума 
К14  Фрагменти към малкия купол на Първия Гьотеанум 
К26  Евритмични фигури 
К54.0  Пастелни скици и акварели 
К54.1  Девет учебни скици “Природни настроения” 
К14.1  Човекът между Луцифер и Ариман (пастел) 
К14.2  Славянският човек с двойника (пастел) 
К16.1  Фрагмент към сценична завеса в Първия Гьотеанум 
К19.2  Полетът на светлината (темперни бои). 
 
 
  Седем учебни скици  
К52.1  Изгрев 
К52.2  Залез 
 

К52.3  Дърветата всред слънчевия въздух 
К52.4  Дървета всред бурята 
К52.5  Дървото до водопада 
К52.6  Глава 
К52.7  Мадона с дете. 
 
 
  Учебни скици за художници (пастел) 
К54.10 Групови души (Човекът) 
К54.11 Светлина и мрак (Луцифер и Ариман) 
К54.13 Архангелът гледа планетарните състояния 
К54.14 Троичният човек 
К54.15 Човекът в Духа 
К54.16 Духът в човека 
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К54.17 Имагинацията – Йоан 
К54.18 Камъкът на друидите 
К54.19 Човекът и планетите 
К54.20 Елементарните Същества 
К54.21 Адам Кадмон в ранна Лемурия 
К54.22 Мотивът "Тримата царе” 
К54.23 Лунният ездач. 

 
  Пет акварела 
К55.1  Лунният ездач 
К55.2  Нов живот (майка и дете) 
К55.3  Великден 
К65.4  Прарастението 
К55.5  Прачовекът (праживотното). 
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КНИГИ НА СЕРГЕЙ О. ПРОКОФИЕВ 
 
 

1. Пророческая былина „Как Святые горы выпустили из каменных пещер своих русских могучих богатырей” в 
антропософском освещении. Ереван: „Ной”, 1992. 
 
Die Russische prophetische Byline. Verlag am Goetheanum, Dornach/Schweiz, 1992. 
 
 

2. Рудольф Штайнер и Краеугольные Мистерии нашего времени. Ереван: „Ной”, 1992. 
 
Rudolf Steiner und die Grundlegung der Neuen Mysterien. Verlag Freies Geistesleben, 2. Aufl., Stuttgart, 1982. 
 
Рудолф Щайнер и Крайъгълните мистерии на нашето време. Антропософско издателство „Даскалов”, 
Стара Загора, 2009. 
 
 

3. Двенадцать священных ночей и духовные иерархии. Ереван: „Ной”, 1993. 
 
Die zwölfheiligen Nächte und die geistigen Hierarchien. Verlag am Goetheanum, 5. Aufl., Dornach/Schweiz, 1992. 
 
Дванайсетте Свети Нощи и Духовните Йерархии. Антропософско издателство „Даскалов”, Стара Загора, 2004. 
 
 

4. Кругооборот года как путь посвящения. Эзотерическое рассмотрение основных християнских праздников. 
Ереван: „Ной”, 1995. 
 
Der Jahreskreislauf als Einweihungsweg zum Erleben der Christus-Wesenheit. Eine esoterische Betrachtung der Jahresfeste. 
Verlag Freies Geistesleben, 3. Aufl., Stuttgart, 1986. 
 
 

5. Духовные судьбы России и грядущие мистерии Святого Грааля. Москва: „Энигма”, 1995. 
 
Die geistigen Quellen Osteuropas und die künftigen Mysterien des Heiligen Gral. Verlag am Goetheanum, 2. Aufl., 
Dornach/Schweiz, 1994. 
 
Духовните извори на Източна Европа и бъдещите Мистерии на Светия Граал. Издателска къща ICON,  
София, 2010. 
 
 

6. Загадка Дмитрия. Попытка ее рассмотрения с исторической, психологической и духовнонаучной точек зрения. 
Москва: „Энигма”, 1995. 
 
Die Rätsel des Demetrius. Versuch einer Betrachtung aus historischer, psychologischer und geisteswissenschaftlicher Sicht. 
Verlag am Goetheanum, Dornach/Schweiz, 1992. 
 
 

7. Восток в свете Запада. Два восточных течения ХХ века в свете християнской эзотерики. 
Част І: Е. Рерих. СПб: Изд „Новикова”, 1995. 
 
Der Osten im Lichte des Westens. Zwei östliche Strömungen in 20 Jahrhundert aus der Sicht der christlichen Esoterik. 
Teil І. H. Roerich. Verlag am Goetheanum, 2. Aufl., Dornach/Schweiz, 1994. 
 
 

8. Восток в свете Запада. Два восточных течения ХХ века в свете християнской эзотерики. 
Част ІІ: А.Бейли. СПб: Изд „Новикова”, 1995. 
 
Der Osten im Lichte des Westens. Zwei östliche Strömungen in 20 Jahrhundert aus der Sicht der christlichen Esoterik. 
Teil ІІ: A. Bailey. Verlag am Goetheanum, 2. Aufl., Dornach/Schweiz, 1995. 
 
 

9. Оккультные основы прощения в свете антропософии. Москва: „Антропософия”, 1994. 
 
Die okkulte Bedeutung des Verzeihens. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart, 1991. 
 
Окултното значение на прошката. Антропософско издателство „Даскалов”, Стара Загора, 1997. 
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10. Духовные задачи Средней и Восточной Европы. Москва: „Энигма”, 1996. 

 
Die geistigen Aufgaben Mittel- und Osteuropas. Verlag am Goetheanum, Dornach/Schweiz, 1993. 
 
 

11. Кругооборот года и семь искусств. Москва: „Антропософия”, 1996. 
 
 

12. S. O. Prokofieff, Christian Lazarides. Der Fall Tomberg. Anthroposophie oder Jesuitismus. Dornach/Schweiz, 1995. 
 
 

13. Небесная София и Антропософия. Москва: „Антропософия”, 1997. 
 
Die himmlische Sophia und das Wesen Anthroposophie. Verlag am Goetheanum, Dornach/Schweiz, 1995. 
 
Небесната София и Съществото Антропософия. Антропософско издателство “Даскалов”. Стара Загора, 2010. 
 
 

14. Вечная индивидуальность: Очерк кармической биографии Новалиса. Ереван: „Ной”, 1998. 
 
Ewige Individualität. Zur karmischen Novalis-Biographie. Verlag am Goetheanum, 2. Aufl., Dornach/Schweiz, 1987. 
 
 

15. Der Osten im Lichte des Westens. Teil ІІІ. Die Geburt der christlichen Esoterik im 20. Jahrhundert und die ihr widerstrebenden 
okkulten Mächte. Verlag am Goetheanum, Dornach/Schweiz, 1997. 
 
 

16. Кармические исследования Рудольфа Штайнера. Задачи Антропософского Общества. Москва: „Антропософия”, 1995. 
 
Die Karma – Forschung Rudolf Steiners und die Aufgaben der Anthroposophschen Gesellschaft. Verlag am Goetheanum, 
Dornach/Schweiz, 1996. 
 
 

17. Die Mysterien der Hirten und der Könige im Lichte der Anthroposophie. Verlag am Goetheanum, Dornach/Schweiz, 1998. 
 
 

18. Die Anthroposophische Gesellschaft und das Wesen Anthroposophia. Das Jahrhundertende und die Aufgaben der 
Anthroposophischen Gesellschaft. Verlag am Goetheanum, Dornach/Schweiz, 1999. 
 
 

19. Novalis und Goethe in der Geistesgeschichte des Abendlandes – Eine esoterische Betrachtung. Verlag am Goetheanum, 
Dornach/Schweiz, 2002. 
 
 

20. Die Grundstein-meditation als Schulungsweg. Das Wirken der Weihnachtstagung in 80 Jahren. Verlag am Goetheanum, 
Dornach/Schweiz, 2002/03. 
 
 

21. Die Begegnung mit dem Bösen und seine Uberwindung in der Geisteswissenschaft. Der Grundstein des Guten. 
Verlag am Goetheanum, Dornach/Schweiz, 2003. 
 
 

22. Die Grundstein-meditation und die geistigen Hierarchien. Verlag am Goetheanum, Dornach/Schweiz, 2003. 
 
 

23. Срещата със злото и неговото преодоляване чрез Науката за Духа. Основополагащият камък на Доброто. 
Автореферат от лекции, изнесени в Швейцария, Русия, Чехия и Германия. Антропософско Издателство „Даскалов”, 
Стара Загора, 2000. 
 
 

24. Virginia Sease, Michael Debus, Sergej Prokofieff. Das Leben im Tode. Verlag am Goetheanum, Dornach/Schweiz, 2008. 

 



 
 

 
 
 

 Сергей Прокофиев – внук на известния руски композитор със същото име – е член на Управителния орган на 
световното Единно Антропософско Общество, чието представителство се намира в Дорнах, Швейцария 
(Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft, Postfach 134, CH–4143 Dornach). Председател е на Антропософското 
Общество в Русия. 
 Сергей Олегович Прокофиев е роден в 1954 г. в Москва. Завършва висшето художествено-промишлено 
училище “Строганови”, класа по живопис. Работи като научен сътрудник в Музея за изобразителни изкуства “А. 
С. Пушкин”. От 1985 г. живее и работи в Германия. С Антропософия се занимава повече от трийсет години. Автор 
е на редица книги, тълкуващи и разясняващи въпроси на христологията, историята, езотеризма и духовната 
култура от антропософска гледна точка, издадени в превод на немски, руски, английски, италиански, френски, 
шведски и други езици. Постоянно чете лекции, провежда семинари и учебни курсове в Русия, Швейцария и други 
страни на Европа, а също в САЩ и Канада. 
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