11 ЛЕКЦИИ
изнесени в Дорнах, Оксфорд, Лондон
от 23. 7. До 30. 08. 1922 г.
превод от френски: МАРУШКА ИВАНОВА
НЕРЕДАКТИРАН ПРЕВОД
Изготвил: ПЕТЪР ИВАНОВ РАЙЧЕВ - препис от ръкопис

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

СТР.
ОРИЕНТИРИ /Женевиев и Пол-Хенри Бидо……………...............5
ЧАСТ ПЪРВА
МИСТЕРИЯТА НА ТРОИЦАТА
1. ПЪРВА КОНФЕРЕНЦИЯ, Дорнах, 23 юли 1922 г……..............8
Гледните точки на Духовната наука върху еволюцията на теологията:
погребването на духовния живот на първите четири християнски века.
Денис Ареопага, св. Августин, схоластика. Дейността на един италиански
колеж за изкореняването на принципа на посвещението. Приливът на северните народи към юга и тяхното отношение с духовното, най-вече с
мъртвите. Мъртви, избрани да бъдат пазители на Светия Граал, действащ
чрез рицарите от Ордена на Лебеда. Легендата за Лоенгрин. Теология на
Средновековието. Мартианус Капела. Седемте свободни изкуства. Модерната теология. Грегор Мандел.
2. ВТОРА КОНФЕРЕНЦИЯ, Дорнах, 28 юли 1922 г…..................23
Виждането на Гьоте за природните царства с подвижни понятия, изходна
точка на имагинативен поглед, чрез опозицията на Линей. Възприемането
на растителните форми чрез инспирация, на човешкия Аз чрез интуицията. Външното и вътрешно изразяване на различните съставни части на
човека /физическо тяло, етерно тяло, астрално тяло, Аз/ в човешката форма. За човешките форми: сфинксът, Светият Дух под формата на гълъб,
Христос, под формата на божествения Агнец, са имагинации, инспирации
от атавистично то ясновидство.
3. ТРЕТА КОНФЕРЕНЦИЯ, Дорнах, 29 юли 1922 г……...............35
Религиозните борби на Средновековието са основа за модерното духовно
ориентиране. Жан Скотус Ериген и монахът Готшалк. Спорът върху предопределението и вероизповеданието. Продължения на схоластичното
противопоставяне между познанието чрез разума и познанието чрез откровение до модерната епоха, например, в противопоставянето между Шилер и Гьоте.
2

4. ЧЕТВЪРТА КОНФЕРЕНЦИЯ, Дорнах, 30 юли 1922 г…….......46
Човешкият Аз, напълно съзнателен за самия себе си и Мистерията на
Троицата. Живият принцип на космичния Отец. Лечителският принцип
на човешкото тяло, което се разрушава и Възнесението на Сина. Светият
Дух, изпратен от Христос.Възможността, която човек има, да разбере
свръхсетивното чрез духа, който живее в него. Невъзможността да разбере истински Христос без Троицата.
ЧАСТ ВТОРА
ЕВОЛЮЦИЯТА НА ЧОВЕКА И НЕГОВОТО ОТНОШЕНИЕ КЪМ
ДУХОВНИЯ СВЯТ В ХОДА НА ВРЕМЕНАТА.
5. ПЕТА КОНФЕРЕНЦИЯ, Дорнах, 5 август 1922 г………….......57
Последователни образи, мисловни образи и спомени. Модификацията на
отношението между Аза, астралното тяло, етерното тяло и физическото
тяло през епохите. Във връзка с това изменение, модификацията на спомена. Възприемането чрез главата през интелектуалната епоха, познанието за боговете в древните времена и новата опитност на Христос. Споменът в съществуването след смъртта.
6. ШЕСТА КОНФЕРЕНЦИЯ, Дорнах, 6 август 1922 г……….......67
Светогледът на Осуалд Шпенглер в първия и най-вече във втория том на
неговия труд "Упадъка на западния свят". Материалистичната мистика
на Спинглер и нейния безпорядък с лице към машината. Значението на
механичния живот за световната еволюция. Необходимостта от пробуждане в имагинативното мислене.
7. СЕДМА КОНФЕРЕНЦИЯ, Дорнах, 9 август 1922 г……...........83
Ново развитие по повод на "Упадъка на западния свят" на Освалд Шпинглер и неговото пълно незачитане на истинския ход на човешката еволюция. Еволюцията на човечеството в областта на мислите е едно възпитаване в свобода. Активността на определени елементарни духове. От началото на ХVІ век и нейната връзка със социалния живот. Прощални слова
преди отпътуването за Англия.
ЧАСТ ТРЕТА
МИСИЯТА НА ДУХА
8. ОСМА КОНФЕРЕНЦИЯ, Оксфорд, 20 август 1922 г….............96
Методът на духовното търсене. Обектът на познанието чрез посвещението: самият познаващ човек. Дисциплината на мисловния живот.Природа и
образуване на медитацията за постигане на Имагинация, Инспирация и
3

Интуиция. Упражнение за ретроспекция. Етерното тяло е едно тяло на
времето. Трансформация на паметта. Безсмъртието и нераждаемостта.
Обединение на физическата и моралната подредба на света.
9. ДЕВЕТА КОНФЕРЕНЦИЯ, Оксфорд, 22 август 1922 г…….....111
Животът между смъртта и едно ново раждане от гледна точка на инспирацията. Процесът на завръщането. Слизането към новото раждане. Историята е една история на душата. Особености на общуването с мъртвите.
Тяхната връзка с езика. Адам Кадмон. Изграждането на човешката форма,
изхождайки от констелации и движение на звездите. Произход на очите,
на сърцето. Изкореняване на древната наука за посвещението от ІV век.
Знание за вяра /догми/. Представа за Аза и симетричния човек. Бъдеща
трансформация на двете очи в едно единствено духовно око. Необходимостта да се разберат процесите на връщане.
10. ДЕСЕТА КОНФЕРЕНЦИЯ, Оксфорд, 27 август 1922 г……...124
Мистерията на Голгота е смисълът на цялото земно съществуване. "Тайната вечеря" на Леонардо да Винчи е илюстрация за това. Разположението на човешката душа пред Христос. Принципът на Отца. Понятия за
грях и болест. Лечители. Мистерийни учения за Христос, съобщението за
неговата бъдеща поява. Свързването на учениците с Христос след неговата смърт. Неговото учение за безсмъртието на душата. Нашите днешни
мисли са мъртви: те възкръсват чрез живия, лечителски дух, Светия Дух.
11. ЕДИНАДЕСЕТА КОНФЕРЕНЦИЯ, 30 август 1922 г………134
Отразена опитност на движенията на планетите и на констелациите на неподвижните звезди по време на съня. Етерното възприемане на сърцето.
Окото на Слънцето, окото на човека. Христос е водачът през смътните събития от сферата на Зодиака. Изживяване опитността на своята собствена
Карма. Пробуждането и елементът на Луната. Наука за посвещението на
Запад, в Гърция и през модерната епоха. Разбиране на историята. Ритмични връзки между Небето и Земята. Постигане на връзка с мъртвите
чрез езика на сърцето.
Текстът на това издание бе установен от Пол Жени, според стенограми,
не видени от лектора. Рисунките в текста са според рисунките на Рудолф
Щайнер, рисувани на дъската, изпълнени от Ася Тургениева.

4

ПРЕДИСЛОВИЕ
Текстове, като този настоящият, не бяха предназначени за публикуване. В
действителност, те са препис на лекции, които Рудолф Щайнер изнесе
пред членовете на Теософското Общество, направен после, от 1913 г., нататък в Антропософско Общество, невидяни повече от Рудолф Щайнер.
Тези устни съобщения бяха предназначени следователно, за една по-собствена публика, с определени бележки, които намираме развити именно в
писмените трудове на Рудолф Щайнер* /* Виж: Рудолф Щайнер - конференция от 16 юли 1922 г. в "Човешки въпроси, космични отговори", Женева, EAR, 1988г./.
От факта на тяхното естество и тяхното предназначение - да се позволи
на индивидуалното съзнание да разбере действителността, сетивната и
свръхсетивната - тези бележки не съставят една чиста и първична информация. За всеки, който се приближава към тях, искайки да ги направи
свои, те имат произход на модификация на погледа, който всеки носи
върху света и върху самия себе си, следователно, на отношението на всеки към действителността.
Точно този опит - който всеки може да направи при пълна яснота на съзнанието - позволява да се напра ви едно точно и правилно оценяване на
съдържание като това.
ОРИЕНТИРИ
Конференциите, обединени в настоящия том, бяха проведени една част в
Швейцария /Дорнах/, другата част в Англия /Оксфорд и Лондон/, през лятото на 1922 година.
През 1917 г. Р.Щайнер напразно опита да покаже на високо отговорни политици в Германия и в Австрия, че съществува един път на социално оздравяване и че тази "тричленност на социалния организъм" отваря перспективи за мир. Между 1919 и 1921 г., той се обърна към пролетариата и
към работодателите, без да успее да преодолее съпротивата както на
работодателите, така и на синдикатите. В действителност, той не беше
поддържан и от Антропософското Общество, което проявяваше твърде
слаба активност към дълбоките нужди на епохата. Годината 1922 е тази, в
която Р.Щайнер констатира, точно в Оксфорд, че моментът за реализиране на тричленния социален организъм "е минал в Централна Европа".
При това, той полага значителни усилия, да запознае голямата публика с
Антропософията, въпреки язвителните критики и противници, докато
Антропософското Общество изпада в летаргия. Изложен на опита за физическо насилие, Щайнер съкращава значително своите публични конференции в Германия, най-вече в Англия, където ходи три пъти. В края на
своето първо пътуване, той напуща Англия "Изпълнен от мисълта, че в
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Англия има хора, които считат културата и защитата на антропософската
кауза за част от своята житейска задача и действат енергично в това
направление*" /* Виж: Рудолф Щайнер, конференция от 16 юли 1922 г. в
"Човешки въпроси, космични отговори". Женева, E A R 1988/ .
Не могат да се изложат по съвсем точен начин - тези конференции, които
ако се съди по заглавията им, най-напред изглеждат, че принадлежат към
религиозната област, ако не се допълни това кратко табло за 1922 г. чрез
един основен аспект: от 1920 г. и най-вече от пролетта на 1921 г., е на път
да се образува, по инициатива на няколко студенти по теология, дирейки
едно "религиозно обновление на антропософската ориентация" и с помощта, която Щайнер не им бе отмерил, движението, което ще стане на 16
септември "Общност на Християни". Но точно в навечерието на това основаване и в момента на закриване на цикъла от конференции "Философия, космогония и религия в Антропософията", Щайнер характеризира
Антропософията като всеобщ извор на обновление, чиито води не могат
да бъдат уловени от никаква религиозна форма. "Във всички области ние
сме водени точно от модерната наука за посвещението, към едно задълбочено възприемане на христологията. Ето защо можем да говорим за едно
обновление на религиозното съзнание чрез антропософията, точно така,
както бе говорено през изтеклите дни за обновление на философията, която става тогава едно живо философско знание и както бе говорено за задълбочаване на космологията, до която се достига, правейки място на това което може да бъде възприето във висшите светове само в интуиция и
инспирация Полза за цялото човечество може също да се роди от това задълбочаване в обновлението на религиозното съзнание, което само тогава
става едно напълно осъзнато християнско съзнание. Антропософията иска, да допринесе за продължаването на правилното по-нататъшно развитие на християнството, в такъв смисъл, че тя не иска да стане нова религия, а да помогне на християнската религия, дошла в света чрез мистерията на голгота, да разгърне своята форма. Тази религия носи в себе си силата да продължава да еволюира: антропософията иска да се разбере това
по правилен начин и да бъде за продължаването на тази еволюция".
Конференциите върху Троицата са поставени под знака на същата всеобщност.
В действителност, само Антропософията позволява да се разбере тази
"Мистерия на Троицата". Какво представлява Отца, Синът и най-вече
Светият Дух? Дали това са понятия, собствени на установените религии
или най-съществени реалности за света и за човека? Еволюцията на човечеството до нашата епоха, чиято кулминация е в това, което Щайнер нарича "спинглеризъм" не прави място на божественото вече под никаква
форма. Щайнер посочва, че човекът прогресивно е загубил своята първо
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начална връзка със свръх сетивната действителност. Но тази загуба беше
необходима, за да може той да постигне свободата. Несъзнателната връзка на човека с духа в космоса, сега е отново съзнателно спечелена. Щайнер излага метода, позволяващ да се развият душевните сили, благодарение на които човекът не умира когато умира: In Christo morinur. Накрая се
явява грандиозното понятие за "Мисията на Светия Дух": ако се оставим
да бъдем водени от великия Лечител Христос, духът може да се роди отново от всичко, ще е живо: "ако вървим до Христос, ако внесем нашите
мъртви мисли, придружени от Христос, в света на слънцето, на луната, на
облаците, на планините, на реките, на минералите, на растенията и животните, ако ги внесем в целостта на физическия човешки свят, всичко
става живо в погледа, който отправяме към природата. И той се ражда от
всички същества, като от гроб, живият дух. Духът, който ни лекува, духът, който ни пробужда от смъртта, светият дух. И съпроводени от Христос,се чувствуваме изпълнени отново с живот, с това, което сме изпитали
в смъртта. Ние чувстваме, че живият дух, духът, който лекува, ни говори
от всички същества на този свят"/Х конференция/.
Задачата на човека се показва тук ясно: оживявайки своята мисъл, той дава отново живот на този интелект, който води към социалната ситуация,
отпушваща се единствено в един "Упадък на Западния свят". Но ако разбираме тези три същества на Троицата, ще постигнем намирането на точното място на човека в хода на бъдещето. Оживотворявайки мъртвите
мисли, ще разберем природата и ще възродим човека: "Това не е една
обикновена формула, изнамерена от всички части, троицата от Бог Отец,
Бог Син и Бог Дух; това е нещо дълбоко свързано с цялата космична еволюция и което става за нас едно живо, а не мъртво познание, когато съживим в нас самите един възкръснал, когато съживим Христос, този, който
донася светия дух.
Тогава ние разбираме, че ако не можем да виждаме божествеността, от
която сме родени, то това би било нещо, подобно на болест. За да е атеист, човек трябва да бъде болен, без да го знае. Той е в добро здраве само
тогава, когато неговата физическа природа, в своята цялост, е такава, че
той може да усети отвътре това "от бога съм роден", квинтесенция на неговото собствено същество. Удар на съдбата е, ако човек не намери в своя
земен живот Христос, който може да го води, който, накрая на земния
живот може да бъде водачът, който ще му помогне да премине смъртта,
който може, преминавайки през смъртта, да го поведе към познанието.
Защото ако ние усещаме така, "in Christo morimur", ние усещаме също това, което иска да се роди в нас чрез съпровода на Христос, чрез водачеството на Христос, тогава ние усещаме, че от всичко това възкръсва духа,
възкръсва даже в този земен живот. Ние се чувстваме отново живи в този
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земен живот, ние гледаме надалече, през вратата на смъртта, през която
Христос ни води, ние наблюдаваме този живот, който е отвъд смъртта и
сега знаем защо Христос бе изпратил духа, светия дух: защото ние можем
да се свържем още в този живот със светия дух, ако се доверим на водачеството на Христос. Можем тогава, с право да кажем, с пълна сигурност,
че ще умрем в Христос, когато преминем вратата на смъртта.
Това, с което направихме опит тук в природата чрез нашето познание има
вече в аванс значение за бъдещето. Защото това, което иначе е една мъртва наука, бива пробуден от живия Дух. Ако ние сме разбрали добре: "От
Отца сме родени -, в Христос ще умрем" можем да кажем с пълно право,
когато, на мястото на смъртта на знанието, се яви неочаквано истинската
смърт, която ни отнема тялото - преминавайки чрез погледа вратата на
смъртта - : В Светия Дух живеем новото пробуждане - Per Spiritum sanctum reviviscimus /Х конференция/.
Да се разбере тройната връзка на човека с духа е ключът, който позволява
едно оздравително действие в социалния организъм.
Женевиев и Пол - Хенри Бидо
1. Конференция от 28. VІІІ. 1922 г. "Човешкото същество в социалния
ред".
2. Р.Щайнер цитиран в Кристоф Линденберг.
ЧАСТ ПЪРВА
МИСТЕРИЯТА НА ТРОИЦАТА
ПЪРВА КОНФЕРЕНЦИЯ
Дорнах, 23 юли 1922 г.
Вече отбелязах, че духовният живот на първите четири века на християнската ера е в основата си тотално заровен в забвение; че всичко, което се
отнася до вижданията за света и познанията на хората, живели в епохата
на Мистерията на Голгота и още през четирите следващи века е достигнало, в основата си до поколенията само чрез писмените документи на
техните противници; така, че ретроспективния поглед на духовния изследовател е всъщност необходим, за да се състави една по-прецизна таблица за това, което се е случило по време на тези четири първи века на християнската ера. Аз също опитах, вие знаете това, през тези последни години да нарисувам в няколко черти портрета на Жюлиен л'Апоста.
Ние не можем, обаче, да кажем, че чрез обикновените исторически представи, следващите векове се явяват на днешните хора по един по-ясен
начин. От V, почти до ХІІ,ХІІІ,ХІV век, това, което би могло да се нарече
"душевен живот" на европейските народи, се явява абсолютно неясно,
щом се придържаме към обикновените исторически представи. Какво има
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в основата на тези обикновени исторически представи? Какво има в творбите даже на претендиращите драматурзи или поети с гъвкаво перо,
например, от рода на господин ван Вилденбрух*/* Ернст ван Вилденбрух
/1845-1909/ минава най-напред за драматурга на вилхелмската епоха. Неговата известност избледнява бързо пред успеха но натурализма/, които
са се задоволявали най-вече да изопачават в своите творби, във външни
чудовища, различните дела на семейството на Луис льо Пию или други
подобни персонажи, представени после под историческо име?
При това от изключителна важност е да проникнем с поглед в истината за
европейския живот, в това, което обхваща времето, от което произлизат,
знаем го добре, толкова много неща от днешната епоха и че трябва да се
разбере основно, особено по отношение на душевния живот на европейското население, ако искаме просто да разберем, ако и това да са дълбоки
културни течения даже и от следващата епоха. Искам най-напред да взема като изходна точка нещо, което за много от вас ще бъде, разбира се,
малко далеч но, на което може даже днес, да бъде разглеждано по точен
начин само в светлината на духовната наука и което, на това основание е
на свой ред тук
Вие знаете, разбира се, че сега съществува нещо, наречено "Теология".
Тази теология, такава, каквато я разглеждаме до наши дни, в основата си
цялата днешна теология на европейския свят, е в действителност извлечение, в своята главна структура, в своето вътрешно естество, от епохата на
ІV, V век; тя премина следващите доста смътни времена до ХІІ и ХІІІ век,
където намери тогава, по един сигурен начин, завършване в схоластиката.
Да разгледаме тогава тази теология, която се оформи малко по малко в
своята истинска същност, едва в по-късния период на св. Августин не може да бъде разбран с помощта на тази теология, или поне не може да бъде
разбран точно, докато всичко което предшества, също, всичко, което не
може повече да бъде разбрано чрез тази теология. Ако разгледаме същността на тази теология, която се ражда точно в най-смътните времена на
Средновековието - смътни за нашето познание, за нашето външно познание -, трябва преди всичко друго да видим достатъчно ясно, че тази теология е нещо съвсем различно от това, което беше преди теологията или
това, което би могло да се нарече, всъщност така. Това, кое то някога беше теология, е в действителност само едно наследство, така да се каже,
което има корен в епохата, в която тогава е родена теологията такава, каквато току-що я характеризирах. Вие можете да си изградите представа за
появата, която имаше някога това, което после е станало теология, четейки краткото есе на Денис Ареопага, което ще намерите под номер в Гьотеанума от тази седмица*/* Гютнер Вахсмут. "Денис Ареопага - учението
за йерархиите" - неприведена в Гьотеанума № 50,51,52 от 23 и 30 юли
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1922г./. Ще намерите също и останалата част от есето в продължението
му в един от следващите номера. Там ще намерите също съвсем точно изложен начина да са поставени по отношение на света в първите векове на
християнската ера: те бяха съвсем различни от тези на ІХ,Х и следващи
векове.
Ако искаме да характеризираме в едри щрихи целия контраст между това,
което ще наречем тук "древната теология", теология такава, каквато се
изявява даже в това, което бихме предпочели да наречем една късна продукция, тази на Денис Ареопага и модерната по-сетнешна теология, би
трябвало да кажем това: древната теология гледа всичко, що се отнася до
духовния свят, така да се каже, отвътре, с един директен поглед, така да
се каже, върху това, което става в духовните светове. Ако искаме да имаме представа за на чина, по който тази древна теология мислеше, по който тя съзерцаваше чрез вътрешния поглед на душата, можем тук още да
го търсим само чрез методите на духовната наука на днешната антропософия. Тогава можем да стигнем до това, което следва. Вчера вече характеризирах, от друга гледна точка, подобни неща*/* Виж: Рудолф Щайнер конференция от 16 юли 1922 г. в "Човешки въпроси, космични отговори". Женева, EAR, 1988/.
Когато се издигнем до имагинативното познание, забелязваме все повече
и повече и чрез целия този процес на издигне към имагинативното познание сме отнесени в недрата на духовни процеси. Че целият душевен живот така бива носен в недрата на тези процеси, докато ние се издигаме до
имагинативното познание, се представя пред нас така, сякаш сме влезли
във връзка със същности, които не живеят на физически план. Виждането
чрез органите на сетивност представя и тогава имаме опитност с изчезването, така да се каже, на всичко, що е сетивно виждане. Но целият процес
се представя пред вас така сякаш същности от висш свят ви помагат; даваме си сметка, че трябва да схващаме тези същности като същите тези,
които са разглеждани в древната теология като Ангелои, Архангелои и
Архаи. Тогава бих могъл да кажа, че тези същности ви помагат да се издигнете до имагинативното познание. После, така, както се отварят облаците, светът на сетивата се отваря и погледът прониква зад света на сетивата. А зад света на сетивата, се отваря тогава това, което можем да наречем инспирация, зад този свят на сетивата се открива тогава втората йерархия, йерархията се открива на Екскузиаи, на Динамис, на Кариотетес.
Тези творчески същности, които подреждат света, се представят на познанието, инспирирано от душата. И когато после, възнесението продължава
до интуицията, тогава се появява първата йерархия - Тронове, Херувими,
Серафими. Това са възможностите да се постигне директно, отново, чрез
духовно развитие, онова, което чувахме, в действителност да се изразява
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в древните теологии чрез наименованията на Първата, Втората, Третата
йерархия.
И точно когато разглеждаме още теологията на първите векове на християнската ера, която знаем беше в голямата си част изкоренена, забелязваме, че тя представя още нещата по такъв начин, че за нея, в действителност, човешкото същество, когато направлява своите сетива към външния
свят, такъв, какъвто той им е обикновено достъпен, вижда, разбира се, нещата и трябва да вярва в това, но няма познание за тях. В тази древна теология е представено едно изцяло своеобразно съзнание: съзнанието, което трябва най-напред да е изживяло нещо в духовния свят, и че единствено с това, което е изживяно в духовния свят се дават понятията, с които
можем тогава да се приближи сетивния свят и да се освети, така да се каже, сетивния свят чрез тези идеи, извлечени от духовния свят. Тогава само, сетивният свят се организира в реалност.
Това съответства, впрочем, в определен смисъл на онова, което се даваше
на едно сънищно ясновидство, каквото беше някогашното атавистично
ясновидство. Хората бяха тогава в действителност, най-напред по топили
своите погледи в един духовен свят, даже и да имаха само сънищни представи и после те приложиха към виждането за сетивния свят това, което
бяха изживели вътре, в духовния свят. Ако тези хора на свое разположение само виждането за сетивното, те биха си се явявали на самите тях като някой, който се намира в тъмна стая и няма светлина. Но щом имаха
своето виждане за духа, резултатът от чистото потапяне на техния поглед
в света на духа, и което те приложиха към сетивния свят - те видяха, например, най -напред нещо от творческите сили на света на животните и
ги приложиха после към животните на външния свят - имаха впечатлението, че са влезли с лампа в тъмна стая. Така те имаха впечатлението, че
са дошли с тяхното духовно виждане към виждането за сетивното, да го
осветят. Само така то се позна. Това беше абсолютно, съзнанието на тези
древни теолози. От този факт, цялата христология беше винаги познава
на отвътре, по време на първите векове от християнската ера. Не беше видян отвън процеса, който се разви, слизането на Христос в земния свят,
той се видя отвътре, изхождайки от духовната страна. Христос бе потърсен най-напред в духовните светове и бе проследено неговото слизане във
физически-сетивния свят. Такова беше съзнанието на теологията на древните времена.
Случи се, обаче, следното събитие: римският свят, който формираше найзападната част, където се изнесе Христовия импулс, беше от гледна точка
на своята концепция за духа, целият импрегниран от тенденцията, от
склонността към абстракцията и от превеждането в абстрактни концепции на това, което беше виждане за света. Но в действителност в момен11

та, в който християнството напредваше малко по малко към Запад, римският свят падаше в руини, в разрушение. И, дошли от Източна Европа, северните народи проникнаха и навлязоха към Запада и Юга. Изключителен факт е, обаче това, че докато, от една страна римският свят се разделяше, и че дошли от Север, младите народи навлизаха, се оформи на италианския полуостров този колеж, за който вече говорих тук в последно
време* /*Виж Р.Щайнер, конференция от 16 юли 1922 г. в "Човешки въпроси, космични отговори" Женева, EAR,1988/ като си даде задача, в действителност, да използва всички събития, за да премахне до корен древните виждания за света и да бъдат оставени да стигнат до потомството само тези писмени документи, които се приемат благосклонно в този
колеж.
Историята, разбира се, не предава по никакъв начин този факт и при все
това, той е реален. Ако съществуваше някакво негово историческо представяне, би се споменал, само този колеж, намиращ се в Италия като наследство на епископския римски Колеж, който елиминира коренно всичко
онова, което не му харесваше, измени останалото и го предаде на потомството. В Рим, бе създаден документ за процесите на икономическата
политика, така бе възможно да се приемат склонности, които преминават
волята на индивида. По същия начин, в този колеж се прояви тенденцията
да се увековечи римлянина под формата на чист наследник, по-точно,
чист сбор от догми: така той щеше да премине през много поколения, в
следващите епохи на историческото развитие. "Трябва също, възможно
най-дълго да няма никакво виждане за каквато и да е новост в духовния
свят", казваше този колеж. Принципът на посвещение трябваше да бъде
тотално изкоренен. Това ние променяме сега, и то трябва да бъде предадено в писмена форма на потомството.
Ако си представяха нещата в цялата тяхна сухота, би трябвало да бъдат
представени с тази обективност. И християнството щеше да познава всякакви други премеждия, щеше да се вкамени тотално, ако северни те народи именно не бяха дошли и не се бяха влели повече в Изтока, отколкото в Юга. Защото тези народи бяха надарени с една определена естествена дарба, съвсем различна от тази на южните народи, гърци и римляни.
Собствената природа на южните народи ги поставяше при това - по-малко при римляните, но по-силно при гърците - най-малко в древните времена, в постоянно отделяне на индивиди от народната цялост; те преминаваха степените на посвещение и можеха да потапят своите погледи в
духовния свят. Така можеха да се родят теологии, които бяха едно директно виждане на духовния свят, такова, каквото бе запазено под своята
последна форма в теологията на Денис Ареопага.
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Но народите, които слизаха от Север нямаха, най-напред нищо от тази
тенденция, която, както казахме, беше много силна при гърците. Тези северни народи имаха при това, нещо друго. Но за да се разбере добре това,
което е навлязло в следващите епохи в европейската еволюция именно
чрез тези северни народи, чрез готи, германски народи, англосаксонци,
франки и т.н., трябва да положите пред своята душа следното нещо:
Разбира се, нямаме исторически документи за това тук, но чрез духовната
наука, може да се намери нещо от този род. Да вземем един някогашен
теолог, малко след времето на Мистерията на Голгота, от І,ІІ век, например, един от тези теолози, които още са черпели в древната наука за посвещението. Ако той е искал да изложи нерва, принципите, би могло да
се каже, на своята теология, той би казал: за да имаш даже една каквато и
да е връзка с духовния свят, най-напред трябва да се сдобиеш с познание
за духовния свят, директно, чрез своето собствено посвещение, или като
ученик на посветен. После, когато си стигнал в духовния свят до понятията и идеите, можеш да прилагаш тези понятия и идеи в сетивния свят.
Моля ви, запомнете добре това. Тази някогашна теология най-напред търсеше понятията и идеите, прониквайки директно в духовния свят. После,
преценяваше тя, може ли да се прилагат в сетивния свят понятията и идеите, почерпени от духовния свят. Такива бяха приблизително, абстрактните принципи на една древна теология от този род.
Естествените дарби, обаче, на готическите народи, на германските народи
не бяха такива, каквито една теологическа ориентация от този род можеше да наложи, защото тази теологическа ориентация беше, разбира се, изцяло отправена според своята собствена природа към това да се видят отвътре явленията, можещи да се видят в света, да се види най-напред именно духовното и да се признае, че сетивното може да се види само ако се
изхожда от духовното. Теология от този род можеше да се роди само от
древното атавистично ясновидство, чийто най-зрял продукт тя беше, защото атавистичното ясновидство беше също, това се знае, едно вътрешно
виждане, даже ако става въпрос за имагинациите, които имаха сънищен
характер. Бидейки им дадени всички естествени дарби, от тези нашественически народи, дошли от Север, не можеха да се родят в недрата им посветени от този род, които потапят директно своя поглед в духовния свят,
за да видят в неговата цялостност, изхождайки от там, сетивния свят. Тези народи също имаха още малко от атавистичното ясновидство; в действителност, те бяха още в един по-раншен, по-примитивен стадий от човешката еволюция. Тези готи или тези ламбарди и т.н., пазеха още нещо
от древното ясновидство. Това древно ясновидство, обаче, не се отнасяше
изобщо до едно вътрешно виждане, а до духовен поглед, разбира се, който, обаче, се обръщаше повече към външната страна. Те гледаха, така да
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се каже, духовния свят отвън, докато южните народи имаха естествени
способности да гледат духовния свят отвътре.
Какво означава този израз: "тези народи гледаха духовния свят отвън?"
това означава, че те виждаха, например, това: един мъж е смел в битка,
умира в битка. Животът на този мъж, чийто външен аспект те гледаха, не
беше приключил, те проследяваха с поглед начина, по който той започваше да живее в духовния свят. Но те не проследяваха само начина, по който този мъж започваше да живее в духовния свят, а също и начина, по
който той продължаваше още да действа за земните хора. И така тези северни народи могат да кажат: ето един човек, който е мъртъв, това се е
случило след такова или такова важно действие, след като е бил водач на
народ или на племе. Ние виждаме неговата душа и начина, по който тя
продължава да живее, която - ако, е била, например, на войник - е посрещната от Einherier * /*В древна Исландия /ІХ-ХV век/ думата изразява
"тези, които воюват сами"/, където живее по един друг начин. Но в действителност, тази душа, този мъж е още тук. Той е тук, той продължава да
живее. Смъртта не е нищо друго, освен събитие, което протича само тук
на земята. И това, което бе наистина погребано в забрава за времето от
ІV,V до ХІІ и ХІІІ век, това е нещото, което винаги е съществувало, това
виждане на нещата: душите на хората, които са се радвали на една дълбока почит, продължават да съществуват, присъстват за земните хора; те са
даже над тях, когато водят битки. Хората си представяха, че тези души
още присъстват, че не са изчезнали за земните хора; те продължават, така
да се каже, да поемат върху себе си функциите от своя земен живот със
силите, които им дава духовния свят. Атавистичното ясновидство на тези
северни народи беше такова, че те виждаха, така да се каже, тук, на земята активността на тези хора, но имаха, веднага отгоре, нещо от света на
сенките. В този свят на сенките се намираха покойниците. Достатъчно е
да гледаш - всъщност, тези, които бяха от предишното поколение,продължават да живеят, те са тук, ние имаме обща връзка с тях; достатъчно е да
бъдеш внимателен за това, което става във висините и те са тук. Това чувство, че мъртвите са там присъстваше с изключителна сила през епохата
след ІV век, когато северна та култура се смеси с римската.
Виждате ли, с такова виждане северните народи направиха място на Христос. Те гледаха, на първо място този свят на мъртвите, но които бяха в
действителност, единствените истински живи. Те виждаха да се носят над
тях цели популации от мъртви, но които всъщност бяха живи. Те не търсеха Христос тук, на земята, между сновящите във физическия свят хора;
те търсеха Христос там, където бяха тези живи мъртви; те го търсеха действително, като едно същество съществуващо над земята. Разбирате тотално конкретния аспект - Христос е описан тук между хората - напълно
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предани и изцяло според тевтонските нрави - когато разберете, че в действителност всичко това е наполовина преминало в царството на сенките,
къде то живеят живите мъртви. Вие ще разберете добре още повече неща,
ако наистина вземете под внимание тази склонност, формирана после от
смесването между северните народи и римския народ. Има, например нещо, което винаги се споменава в обикновената книжовна история и което
би трябвало да кара хората да се замислят; хората са отвикнали почти изцяло в днешно време, това се знае, да разсъждават за тези феномени, споменавани точно като живи факти от историческия живот. Намирате, например, споменати в книжовната история поеми, в които Карл Велики е
цитиран като предводител на кръстоносни походи Карл Велики е описан
просто като предводител на времето на кръстоносните походи; нещо повече, през целия период от ІХ до следващите векове, Карл Велики е описан навсякъде като жив. Навсякъде хората докладват за него. Той е описан, така сякаш е бил там. И когато идва времето на кръстоносните походи, за които не знаете, че се състояха много по-късно, бяха съставени поеми, които описват Карл Велики приготвящ се да тръгне с кръстоносците
на кръстоносен поход против невярващите* /*т.е. на Спасителя, епопея от
ІХ век, в стихове/.
Същността на всичко това може да се разбере само ако се знае точно, че
по времето на тези привидно мрачни векове на Средновековието, чиято
истинска история беше тотално заличена, съществуваше това съзнание на
живота пълна от мъртви,която живее под формата на сенки. Едва по-късно хората поставиха Карл Велики в Унтерсберг* /* Във варовитите Алпи
на областта на Залцбург/. След известно време,когато духът на интелектуализма стана толкова силен, че този живот на сенките спря, го поставиха в Унтерсберг, или поставиха Фредерик Барбарос в Kyffhauser* /* в
Тюрингия/. До тогава, те го държаха в съзнанията си така, сякаш той живееше между тях.
Но къде търсиха своето християнство, своята христология, своето христово виждане, тези хора, които бяха видели между тях самите един жив
свят, благодарение на своите атавистични дарби? Те ги търсеха, отправяйки своя поглед върху това, което се получаваше, когато живият мъртъв, почитан в живота, се явяваше на душата им с всичко, което е било и
с неговото продължение. И така, дълго време, Карл Велики бе виждан да
предприема, в Испания, първия кръстоносен поход против неверниците.
Но такъв, какъвто бе видян, целият този кръстоносен поход беше в действителност, преместен в царството на сенките. Той бе видян в царството
на сенките, този кръстоносен поход, след като беше предприет на физическия свят, беше му направено продължение в царството на сенките, но
това беше отражение на Христос действащ в света. Ето защо се описва
15

Христос, който, заобиколен от дванадесет рицари, между които се намира
един Юда, слязъл на кон до Испания и се описва как този последният
предава тогава цялото дело. Така ние виждаме, че ясновидският поглед
беше отправен върху външния аспект на духовния свят - а не, както някога, върху вътрешния, следователно, сега обратното, върху външния аспект, върху това, което се получава, когато се гледат духовете отвън, което се правеше някога отвътре. Сега, всичко, което се развиваше в царството на сенките се извършваше, за най-важните неща, като отражение на
Христовото събитие.
И така, от ІV до ХІІ,ХІV век живееше в действителност, в Европа представата, че хората, които са мъртви, след като са извършили важни неща,
заемат според своите действия, след смъртта място, което кара другите да
ги смятат за отражение, за образ на Христовото събитие - ако мога да се
изразя така - под формата на сянка във въздуха. Ако хората бяха изразявали това, което усещаха, щяха да кажат: над нас още витае течението на
Христос; Карл Велики предприе поместването си в това течение на Христос и заедно със своите рицари създаде образ, възпроизвеждайки този на
Христос със своите 12 апостола, той продължи в духовния реален свят
делата на Христос. Така, в този привидно тъмен период на Средновековието, тези хора са си представяли нещата. Светът на духа тогава беше
виждан отвън, бих предпочел да кажа, като формиран според света на
сетивата, като сенки от света на сетивата, докато някога в епохата, в която древната теология беше отражението, той беше виждан именно отвътре. Накратко, за чисто интелектуалните хора, разликата между този физически свят и духовния свят е в това, че съществува бездна между двата. В
първите векове на Средновековието, тази разлика, не съществуваше за
хората от тази привидно тъмна епоха. Бих искал да кажа, че мъртвите останаха близо до живите и че особено почитаните хора, провеждаха, по
време на първия период следващ смъртта, следователно, в първия период
след раждането си в духовния свят, така да се каже, своето ученичество,
преди да станат свети.
За хората от тази някогашна епоха, нямаше нищо чудно в това, че се говори за тези мъртви живи като за реални същества, веднъж щом са родени в
духовния свят. И ето, виждате ли, определен брой от тези мъртви живи
хора бяха ангажирани да бъдат пазители на Светия Граал, когато бяха
специално избрани. Мъртвите живи, специално избрани бяха ангажирани
да бъдат пазители на Светия Граал. Легендата за Граала няма да бъде никога изцяло разбрана, ако не се знае кои бяха в действителност, пазителите на Граала. Да се каже например: тогава пазителите на Граала не бяха,
всъщност реално съществуващи хора би изглеждало в най-висока степен
смехотворно за хората от днешната епоха. Защото ще им бъде казано:
16

вярвате ли, че сенчести фигури бродят по земята, че вие сте повече от
тези, които са мъртви и сега се събират около Граала? Би изглеждало напълно смехотворно за тези, които живееха в тези времена, че тези фигури
тук на земята се смятат за по-реални от мъртвите живи. Трябва напълно
да се влезе чрез усещане, в душите на тази епоха: нещата бяха такива за
тези души. И всичко, което можеше да съществува за света от факта, че
човек имаше съзнанието за една връзка от този род с духовния свят протичаше така в тези души. Ето защо човек си казваше: разбира се, хората,
които са тук на Земята, са най-напред формирани от това, което им е найблизко. Но един днешен човек може да стане добър само ако приема в себе си това, което може да му даде един мъртъв жив. И в определен смисъл, хората на Земята се гледаше така, сякаш те бяха в действителност само обвивката, която мъртвите живи използваха за тяхното външно действие. Такава беше характеристиката на тези векове, която се изказваше
така: когато тези мъртви живи искат да извършат тук, на земята нещо, за
което се изискват ръце, те влизат в жив човек от физическия свят и извършват нещото чрез посредничеството на този човек. Но това не е всичко.
Имаше хора от тази епоха, които си казваха просто: нищо по-добро не
може да се направи, от това да се даде обвивка на тези хора, които са сега
в света на мъртвите живи, едни толкова значими същности, призовани да
пазят Граала. И из между народа от тази епоха съществуваше абсолютно
това виждане на нещата, което ги караше да казва: един такъв човек се е
посветил, да речем, например, на ордена на Лебеда. Тези, които искаха
рицарите на Граала да могат да действуват чрез тяхното посредничество
тук - долу във физическия свят, се бяха посветили на ордена на Лебеда. И
човек от този род, чрез чието посредничество действаше един рицар на
Граала тук - долу, във физическия свят, се наричаше "лебед".
А сега, мислете върху легендата на Лоенгрин. Помислете върху това, което се разказва в тази легенда: когато Елза фон Брабант е в дълбока
скръб, идва лебедът. И ето, че се появи лебедът, т.е. членът на ордена на
Рицарите на Лебеда, лебедът, който е приел в себе си един от участниците в кръга на светия Граал; не беше позволено да бъде питан за тайната на
неговата собствена същност. Тези, които се чувстваха най-щастливи в този век, например, но още и в следващите векове, бяха принцове като Хенри дьо Сакс, който можа да има в своята войска, по време на кампанията
си за Унгария, този рицар на лебеда, този Лоенгрин.
Но имаше много от тези рицари, които бяха считани основно само като
външна обвивка на тези, които воюваха още във войските от отвъд смъртта. Хората искаха да бъдат свързани с тях. В очите на живите имаше такава важност за реалността на тази легенда, станала изцяло абстрактна
днес, която може да се измери само ако се проникне в склонността на ду17

шата от това някогашно време. Съществуваше, значи, тази концепция, която зачиташе най-напред изключително физическия свят и търсеше да види издигането на духовния човек от физическия, който после става част
от мъртвите живи. Тази концепция доминираше над духовете от тази епоха, тя беше същественото от това, което живееше в душата: трябва найнапред да сме опознали човека на земята и после може да стане издигането до неговия дух. По отношение на едно по-древно виждане, нещата бяха обратни, даже във външния общ живот. В древни времена, хората найнапред потапяха поглед в духовния свят. Имаше стремеж да се види човека колкото е възможно, едно духовно същество преди неговото слизане
на земята "и тогава" се казваше, "може да се разбере това, което е на земята". После, веднъж щом тези северни племена се смесиха с римляните,
се формира това виждане на нещата: духовното се разбира след като е било проследено най-напред във физическия свят и е било видя но да се издига от физическия свят под духовна форма. Това беше обратното на съществуващото преди.
Отражението на това виждане е това, което става теологията на Средновековието. Древните теолози казваха: най-напред трябва да има идеи,
трябва най-напред да се познава духовното. За тези древни времена, концепцията за вярата би била нещо абсолютно абсурдно, защото хората познаваха на първо място духовното, преди даже да са можели да си помислят за познаване на физическото. Трябваше, разбира се, то да бъде осветено с помощта на духовното. Но сега след като, тръгвайки от най-обширния свят, хората са дошли до това да познават най-напред физическото,
се е стигнало до мислене в теологията по следния начин: в познанието,
трябва да се изхожда от сетивния свят и после да се извличат от сетивните неща понятията; не да се донасят от духовния свят понятията за сетивните неща, а да се извличат от сетивните неща понятия.
А сега си представете римския свят в неговия упадък и после, това, което
присъстваше още в този свят под формата на борба, произлизаща от древните времена: хората изживяваха още понятията в духовния свят и ги
прибавяха към сетивните обекти. Това изпитваха хора като, да речем, Матианус Капела, който написа през V век своя трактат "De nuptiis Philologiae et Mercurii"* /* т.е. "Женитбата на Философията и Меркурий", трактат върху седемте свободни изкуства /V век/, където той се бори за да
търси, въпреки всичко, в духовния свят това, което е на път да стане все
повече и повече абстрактно в идеите. Но това древно виждане угасва, защото това римско съзаклятие против духа в съдружието, за което ви говорих, изкореняваше именно, всичко, що е непосредствена връзка на човека
с духа.
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Ние виждаме всичко това да се замъглява малко по малко, древното виждане се прекратява. Това древно виждане още знаеше: ако аз прониквам в
духовния свят, ангелите ме придружават. Или, ако това бяха гърци, те ги
наричаха "пазители". Човек, който се беше ангажирал така по пътя на духа, си знаеше, че е при дружен от пазител.
Това, което в древните времена беше една духовна реална същност,
пазител, това вече през времето, в което пишеше Капела, беше граматиката, първата степен на това, което се нарича седемте свободни изкуства.
В древните времена, се знаеше, че това, което живее в граматиката, това,
което живее в душите и отношенията между думите е нещо, което води
към висшата степен на имагинацията. Знаеше се, че в отношенията между
думите работи ангел, пазител.
Ако потърсим из представените неща в древните времена, никъде няма да
открием сухи дефиниции. Интересно е, че Капела не описва, например,
граматиката както по-късно, Ренесанса; не, граматиката при не го е още
едно истинско същество и риториката, втората степен, е също едно същество. През Ренесанса, идват вече сухите алегории, преди това, бяха духовните виждания, които не се задоволяват да поучават нещо както при Капела, например, който поучаваше, напротив, това бяха творчески същности и достъпът до духа беше усещан като достъп до творчески същности.
Сега, те бяха станали алегории, но все пак, това бяха още алегории. Което
значи, че даже и да не са вече твърде богати, даже и да са станали вече
доста слаби, все пак, са царици, тази граматика, тази реторика, тази диалектика. Те са, разбира се, твърде слаби и в действителност имат само, да
речем кожа от понятия върху костите от интелектуално усилие; но това
са, все пак, внушителни царици, които отвеждат в духовния свят този Капела, най-древния писател, говорил за седемте свободни изкуства. Той се
запознава, така да се каже, малко по малко с тези седем царици най-напред с царица Граматика, после с царица Риторика, с царица Геометрия, с
царица Музика и накрая с Небесната царица Астрология, която доминира
над всички. Защото това абсолютно са царици. Както казахме, те са 7 на
брой. Женската седемкратност ни влече към висините, така би могъл да
заключи Капела, когато описва своя път към мъдростта. Но помислете
какво е останало от това! Помислете за манастирските училища от Средновековието, по-късно. Там, когато граматиката и реториката бяха издялани, вече не се изпитваше привличането към висините от женската безкрайност. Стана така: от живото излезе най-напред алегорията, после интелектът. Пътят е дълъг от тази същност с природата на муза и която подейства още и на търсещия, в древни времена, пътя минаващ от изречената дума от човек с космично слово, за да може той да го премине и да
трябва да каже: "Пей ми, о, Музо, гневът на Peleden Ахилeос,…* /* Пър19

вият стих от "Илиада"/, пътят е дълъг от тази среща с музата, която въвежда човешкото същество в света на духа, макар че вече не той, а музата
пее за тази степен до онази, в която говореше после самата реторика в
римлянина и по-късно, в това, което бе произлязло от смесицата със съществото, дошло от север, там, всичко става абстрактно, там, всичко става понятийно, там, всичко става интелектуално. Но колкото се приближаваме до изтока и след древните времена, толкова повече откриваме всички неща в конкретния живот на духа.
Някогашния теолог отиваше да търси своите понятия съвсем близо до духовните същности, това е абсолютно вярно. После, той ги прилагаше към
света тук - долу. Но теологът, преминал вече онова, което раждаше сливането между северните народи и римляните, казваше това: тук, в сетивния
свят трябва да се търси познанието, тогава се получават понятията. - Но
там не можеше да стане издигане до един духовен свят. Докато сега, римския колеж беше строго бдял за това, което хората имаха да почерпят,
разбира се, тук - долу, в сетивния свят. Докато някога, те имаха, разбира
се също този сетивен свят, но търсеха понятията и идеите там, горе /рисува/, в духовния свят и осветяваха после физическия свят, сега те приемаха понятия та от физическия свят. Те не се издигаха много, стигаха само до интерпретация на физическия свят. Но, както се знае, наследството
беше тук. Чрез своя собствен път на познание, човек не би прогресирал
повече, но наследството беше още там, както се знае. Записано беше в
писмени документи или поддържано от традицията, но под формата на
догми и сковано. Намираше се, значи, там горе / в рисунката/ и неговото
запазване става тогава религиозната изповед. Там се съдържаше това, което можеше да се каже за духовната реалност. Там беше. И човек стигаше
все повече и повече до съзнанието за това: не трябва да се опира до това,
което беше казано за там - горе чрез незнайно какви откровения, които не
могат да бъдат вече проверени. Но познанието трябва да оставя долу: там
трябва да се търси всичко що е понятийно.
Така се роди също, малко по малко наследството на онова, което съществуваше още в първите мрачни векове на Средновековието. Виждате ли,
това беше още една друга епоха, щом съществуваше в Европа атавистичното ясновидство от Средновековието, където например, този /духовен/
саксонски селянин - нарича се "селянин", но това беше при всички случаи
един духовник, произлязъл от класата на селяните, самият "Хелианд" го
показва - гледаше именно простичко хората от своето обкръжение: имаше способността да вижда, че при смъртта духовно-душевният елемент се
отделя и става едно човешко мъртво - живо същество. И така, той описа в
големия облак, носещ се над земното как вижда Христовото събитие в
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"Хелианд"* /* Виж: Р.Щайнер, конференция от 16 юли 1922 г. в "Човешки въпроси, космични отговори". Женева, EAR, 1988/.
А това, което живее тук на земята стана все повече и повече, би могло да
се каже, привличано надолу към това, което е само неживо. Атавистичните способности се прекъснаха и понятията се търсеха само в сетивното.
И какво виждане произтича от това? Произтече следното виждане: ние
нямаме особена нужда да се грижим за свръхсетивното в познанието.
Това се съдържа всъщност в писмените документи и в традиции те, достатъчно ни е да отворим древните книги, да потърсим в древните традиции. По повод свръхсетивното, там се съдържа всичко, което се предполага, че се знае. Сега ние не сме дезориентирани, щом за познанието, вземаме под внимание, в кръга на сетивния свят именно, само самите понятия, намиращи се, в самия сетивен свят.
Така става все по-живо и по-живо съзнанието, че свръхсетивното оставя
нещо, което се опазва, ако човек иска да прави изследвания, трябва да се
опира на сетивния свят.
Един дух, който беше изцяло още потопен в този свят на видения, който,
бих искал да кажа, бе продължил този начин на отклоняване на вниманието от сетивния свят, както го правеше духовният саксонски селянин,
който написа "Хелианд" през ХІХ век, и това беше Грегор Мендел. За какво се грижеше още малката част от наследствения свят под формата в
която се правеха изследвания в древни времена? Това се намира, знае се,
в Стария Завет. Достатъчно е да сведем своя поглед към сетивния свят и
да се види кръстосването на грах с червени цветове, с грах с бели цветове, което дава грах с червени и бели цветове, и двуцветен, и т.н. Можеш да бъдеш именит естественик и да не изразяваш нищо, което да е по
някакъв начин в противоречие с това, което трябва да се каже за свръхсетивното, защото той абсолютно не се засяга.
Следователно, именно тази модерна теология, произлязла от древната теология и модифицирана до степен да стане такава, каквато вече ви характеризирах подтикна хората да изучават природата по начин, по който
Грегор Мендел, един истински католически проповедник, какъвто беше
той, изучаваше природата.
И какво се получи? Учените, които имаха една наука без предварителни
предположения, след като са разглеждали веднъж Грегор Мендел с презрение, го наричат, много късно - честно казано, това не са думите на тези
хора, но ние можем, при все това, да го изразим с този израз - "светия",
по техен начин, в степента, в която те наричат един голям учен, във всички университети. Нещата имат напълно своята вътрешна свързаност. Днешната наука е възможно само ако тя се прави по такъв начин, че счита за
авторитетен учен именно този, който приема без резерви гледната точка
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на теологията от Средновековието. Днешната наука е абсолютно продължение на най-интимния нерв на схоластичната теология; останалото е само нещо, дошло после, но това е продължението до нашата епоха, от схоластичната епоха.
Затова е съвсем в реда на нещата, че Йохан Грегор Мендел бе признат
много късно като велик учен: впрочем, той е такъв, но обагрен в католически смисъл. За него, това имаше смисъл - само да гледа кръстосването
на малките грахови зърна, защото това е един католически принцип, защото, всичко що е свръхестествено, съвсем точно се съдържа в традицията и в книгите; за учените, това няма значение, няма ни най-малко значение, или още повече, ако се стигне до ignorabinus* /* т.е.: "Не зачитаме". Загатване за речта на немския физиолог Емил дьо Боа-Реймон, който
през 1872 потвърждава съществуването на ограничения на познанието.
Виж именно: Р.Щайнер, "Енигмите на философията" EAR 1991 г. том ІІ,
стр.1165/ /т.е. "Ние няма да зачетем"/ и ако се допусне агностицизма.
Това е основното противоречие на нашата епоха. Това е нещото, върху
което трябва да се привлече вниманието. Ако не се зачитат тези неща, няма да се разбере откъде произтича днес в нашия начин на активиране, цялата възможна неяснота, всичко, което тук е противоречиво. Но в днешната епоха, вкусът към удобство не оставя хората да постигнат виждането
на тези неща. Помислете, кога това, което е казано днес за световните събития ще стане история - хората, на бъдещия свят ще имат в ръце тази
история! Мислете ли, че ще разполагат с достатъчно истини! Със сигурност не! Но за нас така е правена историята. Тези марионетки на историята, представени в обикновените учебниците по история не предават
това, което реално е станало в еволюцията на човечеството. Но ние днес
сме дошли до точката, в която съществува настоятелна необходимост хората да знаят да разпознават какво е истинско историческо развиване. Не
е достатъчно да бъдат записани в историята, както се прави днес, всички
легенди за Атила, за Карл Велики и за Люисльо Пиьо - там, историята започва вече съвсем да става измислица. Пренебрегва се най-важното. Това,
което, в действителност, позволява да се разбере днешното време, това,
от което имаме нужда, е историята на душите. Антропософската наука за
духа трябва да проектира своята светлина в развиващите се човешки души. От факта, че сме се отучили да гледаме в посока, на духовното, ние
вече нямаме история. И за всеки чувствителен човек, може да се каже: да,
разбира се, при Мартианус Капела древните водачи и пазители, които въвеждаха в духовния свят, са станали вече доста слаби, хилави царици; но
това, което в крайна сметка се знае днес, под името на Хенри І, на Ото І,
Ото ІІ, на Хенри ІІ* /* Щайнер изброява тук някои от немските императори от Х и ХІ век./, и т.н., така, както е записано в историята, това са, ос22

новно, марионетки на историята, формирани по същия модел като този,
по който са развити, под формата на хилави царици Граматика, Реторика,
Диалектика, и т.н. Защото, в основата си, те не са вече силни, тези персонажи, представени една след друга и които съставят историята.
Нещата трябва да се виждат такива, каквито са. В действителност, хората
от днешното време би трябвало да бъдат ненаситни да гледат нещата такива, каквито в действителност са. Ето защо, това е едно задължение да
се представят тези неща, когато е възможно и това може да стане днес в
Антропософското Общество.
Да, надявам се, че най-малкото то ще се пробуди един ден, в едно бъдеще
време.
ВТОРА КОНФЕРЕНЦИЯ
Дорнах, 28 юли 1922 г.
Видяхме вече, под форма, което беше чрез много аспекти, усложнена, че
човекът, в действителност, може да бъде разбран само изхождайки от целия свят, от космоса. Днес ние ще поставим пред нашата душа тази, връзка на човека с космоса под една по-проста форма, за да накараме накрая
нещата да стигнат кулминация; тези следващи дни, в една определена посока. Нужно ни е да определим като най-близко обкръжение на космоса,
това, което ни се явява под формата на физическия свят. Но в действителност, ние присъстваме във физическия свят само там, където е цар минералът; най-малко, само там той ни се представя под своята собствена първоначална форма. Можем да изучим минералното царство в широк смисъл, включвайки в него, естествено, също водата и въздуха, топлинните
явления, явленията на топлинния етер; ние можем да изучим в недрата на
това минерално царство силите, същността на физическия свят. Този физически свят проявява, например своите действия в притегателна сила, в
явленията, да речем, на своето химическо, магнетично поведение и т.н.
Но в действителност, ние можем да изучим, въпреки всичко, физическия
свят само в недрата на минералния свят; още щом се издигнем към растителното царство, не можем повече да работим с идеите на понятията, които извличаме от физическия свят. В модерната епоха, никой, в действителност, не е усетил това така интензивно, както Гьоте. Гьоте, който беше
относително млад, когато стана близък, от научна гледна точка, със света
на растенията, усети непосредствено също и това, че трябва света на растенията да се възприема чрез един начин на виждане различен от начина,
по който гледаме физическия свят. Той се противопостави на науката за
растенията, под формата, която беше изработил Линей* /* Виж Гьоте,
"История на моите ботанически проучвания" в Гьоте, "Метаморфозата на
растенията", Париж, триади, ІІ издание 1992/. Този велик шведски учен
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изработи, знаем това, една ботаника, която държеше най-вече на външните форми, а също и на тези, които приемат в детайл, различните, видове и
родове на растенията. Във връзка с тези форми, той установи една ботаническа система, в която подобните растения са отново групирани в родове, макар че родовете и видовете растения са поставени едно до друго, така да се каже, по същия начин, по който поставяме едно до друго обектите от минералната природа. Ето защо Гьоте изпитваше именно отблъскване по отношение на този начин на третиране на растенията, който имаше
Линей, защото различните растителни форми бяха поставени една до друга. "По такъв начин се гледат минералите, това, което се намира в минералната природа", си казваше Гьоте; "за растенията, трябва да се използва
един друг начин на виждане ". "За растенията", казваше Гьоте, "трябва,
например, да се постъпва по следния начин: ето, да речем, едно растение,
което развива корени, после стебло /виж рис.№1/ и върху това стебло цветове и т.н. Не е необходимо, обаче, да е точно така и при това расте-

рис № 1
рис № 2
ние /рис.1/, си казва Гьоте, но нещата могат, например, да се развият също и така /рис. 2/. Ето коренът; но силата, която започва в тази растителна форма /рис. 1/ да се развива още от корена, остава тук още затворена в
самата себе си и не развива едно слабо стебло, което се разделя веднага в
цветове, а напротив, тя образува едно дебело стебло. От този факт, силата
на листата преминава в това дебело стебло и остава само малко сила, за
развиване на листните разпределения и може би, върху тях цвета. Но може също да стане така, че растението да развива много слабо своите корени. Продължава да развива още нещо от сила та на корена. Това се разви24

ва по следния начин /виж рис. № 3/ и после, се развиват слаби филизи на
листа и стебла. Но, всичко това, е вътрешно същото нещо. Тук стеблото е

рис. 3
оскъдно развито, а листата силно /рис. 1/. Тук /рис 2/ стеблото се е развило под формата на луковица и листата са слабо развити. Идеята е същата
във всички три растения, но тази идея трябва да се пази, подвижна вътрешно, за да преминава от една форма в друга. Тук /рис. 1/, трябва да нарисувам достатъчно ясно тази форма: дълго и тънко стебло, изолира ни
листа; "събира се силата на листата": в тази идея получавам още една
форма, третата. И така, нужно ми е да формирам едно подвижно понятие
и чрез това подвижно понятие, цялата растителна система става за мен
едно единство.
Докато Лине събра едни с други различните форми и ги наблюдава като
минерални форми, Гьоте искаше да схване цялата растителна система като едно единство с подвижните идеи; така че прониква, плъзва се, така да
се каже, с тази идея вън от една растителна форма и трансформирайки самият той тази идея, се плъзва, прониквайки в една друга растителна форма и т.н.
Този начин на наблюдение, този начин да наблюдава с подвижни идеи беше при Гьоте изцяло изходна точка на един имагинативен начин на наблюдение. Така че може да се каже: когато Гьоте се приближи до ботаническата система на Лине, усети, че обикновеното знание за обектите, което може да се използва във физическия свят на минералното царство, не
е достатъчно в живота на растенията. Той усети, в присъствието на системата на Лине, необходимостта от имагинативен начин на наблюдение.
Казано с други думи, това означава, че Гьоте си казваше: когато гледам
едно растение, това, което виж дам, изобщо не е физическото, което наймалко, предполагам да видя, а това физическо е станало невидимо и трябва да възприема това, което виждам с други идеи, различни от тези на минералното царство. Изключително важно е да зачетем това! Защото ние
можем да си кажем, ако поставим това по правилен на чин пред нашата
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душа: в минералното царство, физическата природа е видима външно
около нас. В растителното царство, физическата природа е станала невидима. Естествено, притегателната сила упражнява своето действие,
всичко, което е във физическата природа упражнява още своето действие
върху растителното царство; но това е станало невидимо и това, което е
станало видимо, е една висша природа, то е това, което е вътрешно постоянно подвижно, което е вътрешно живо. Това е етерната природа в растението, коя то е в действителност видима. Не е добре да казваме: физическото тяло на растението е видимо. Физическото тяло на растението е
всъщност, станало невидимо; а това, което виждаме, е етерната форма.
Как се определя, в действителност, видимата реалност на растението? Е,
добре, когато имате едно физическо тяло, например, планински кристал,
виждате веднага физическото /рис. 4/. Когато имате едно растение, не

рис. 4
рис. 5
виждате физическото; вие виждате върху растението етерната форма
/рис. 5/. Но тази етерна форма е изпълнена от физическото, физически суб
станции живеят там - отвътре. Когато растението вече няма живот и става
въглен продължава да съществува: той е в растението. Следователно, можем да кажем, че растението е изпълнено от физическото, но то разтваря
физическото чрез етерното. Етерното е това, което, в действителност, е
видимо в растителната форма. Физическото е невидимо.
Следователно, физическото става видимо за нас в минералната природа.
В растителната природа, физическото става вече невидимо за нас, защото
всичко, което виждаме е именно само етерното, станало видимо чрез физическото. Ние, естествено, не бихме видели растенията с обикновени
очи, ако невидимото етерно тяло не носеше, казано грубо, малки физически зрънца. Чрез физическото, етерната форма става видима за нас; но
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това, което ние в действителност виждаме, е етерната форма, физическото е само, така да се каже, средство, чрез което виждаме етерното. Така
че, в действителност, етерната форма на растението е един имагинативен
пример, но на една имагинация, която е не е непосредствено видима в духовния свят, която е, напротив, видима чрез физически включвания.
Тогава, скъпи мои приятели, ако попитате: "какво са имагинациите?" може да ви се отговори, че всичките растения са имагинации. Естествено,
според тяхната имагинативна природа, те са видими само за имагинативното съзнание. Че растенията са видими също и за физическото око, произлиза от това, че те са изпълнени от физически частици; от този факт,
етерното става видимо за физическото око по един физически начин. Но
ако искаме да назовем нещата такива, каквито са, ние даже нямаме право,
да казваме, че виждаме в растението една физическа реалност. В растението, ние виждаме една истинска имагинация. Следователно, навсякъде
около вас вие имате имагинации, във формите на растителния свят.
Ако сега се издигнем от света на растенията към света на животните, не е
достатъчно вече да се обърнем към етерното. Нужно ни е да направим една стъпка повече. Виждате ли, за растението, можем да кажем, че то "в
своята същност" е етерно.
Растението: унищожава физическото
в своята същност е етерно
Ако се издигнем до животното, този път вече нямаме правото да се държим само за етерното; напротив, трябва ни тук да си представим животинската форма по такъв начин, че сега етерното също е унищожено. Така че, можем да кажем: животното унищожава физическото - това, което
вече върши растението -, но то унищожава също етерното и неговата
същност е в това, че то може тогава да развива своето действие, щом етерното е унищожено.
Когато физическото е унищожено от растението, етерното може да развива своето действие. Но когато етерното е, на свое място, грубо казано, само пълнеж, със структура на зърно, тогава това, което сега вече не е в
обикновеното пространство, астралното, тогава може да бъде в своята
същност. Следователно, нужно ни е да кажем, че в животното астралното
е в своята същност.
Животното: унищожава физическото
унищожава етерното
в своята същност е астрално
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И така, Гьоте се стремеше с цялата си енергия да постигне подвижни
идеи, подвижни понятия, за да възприема тотално този подвижен живот в
растителния свят. В растителния свят, имаме още пред себе си етерното,
защото растението тласка, в определен смисъл, това етерно към повърхността. То живее във формата на растението. За растението, трябва да си
кажем това: в животното има нещо, което, не се изтласква към повърхността. Вече фактът, че растението трябва да остане на мястото, където е
поникнало, показва, че няма нищо в растението, което да не се показва
видимо на повърхността. Животното се премества свободно. В него има
нещо, което не излиза на повърхността и не става видимо. Това е астралното в животно то. Това е нещо, което не може да бъде схванато от единствения факт, че ние правим нашите идеи подвижни, както ви изложих
тук, когато преминаваме от една форма в друга в самата идея /виж първите три рисунки на растения/. За астралното, това не е достатъчно. Ако искаме да схванем астралното, ни е нужно да отидем по-далеч, нужно ние
да кажем: нещо влиза в етерното и това, което е отвътре, би могло, например, да направи нещо по такъв начин, че отвътре формата да се изпълни в
луковица и да наедрява. За растение то, трябва винаги да се търси в това,
което е отвън основанието, поради което формата става друга. Трябва
идеята ви да бъде подвижна. Но за да се възприеме астралното, тази единствена подвижност не е достатъчна. Там, във вашите понятия, трябва да
влезе ясно още нещо друго.
Ако искате да видите ясно до каква степен понятийната активност трябва
да бъде за животното различна от тази за растението, ви е нужно не само
да имате едно подвижно понятие, което може да приеме различни форми,
но понятието трябва да приема навътре нещо, което то няма в самото себе
си. Това се нарича испирация в образуването на понятия. Така както по
време на вдишване /инспирация/, поемаме въздух отвън в нас - докато, в
остатъка на нашата органична активност, която е на обратната страна на
дишането /респирацията/, ние оставаме в активност в самите себе си нужно ни е да имаме, ако искаме да разберем животното, не само подвижни понятия, но и да накараме да влезе отвън нещо повече в тези подвижни понятия.
Ако искам да се изразя по друг начин, бих казал това: ние можем да останем неподвижни, когато искаме да разберем точно растението, можем също да се наблюдаваме мислено като едно неподвижно същество. Е даже
да останем неподвижни в продължение на целия си живот, ще можем,
при това, да направим нашите понятия достатъчно подвижни, за да обхванат най-различните растителни форми; но не бихме никога формирали
идеята, понятието на животното, ако не можем, самите трябва да можем
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да сновем насам и на там, ако искаме да образуваме понятие за животното. Защо?
Да речем, че имате това понятие за растение /виж рис.1/ и го трансформирайте в това второ понятие, тогава самите вие трансформирахте това понятие. Но ако бягате, вашето понятие става друго, от факта, че бягате.
Трябва вие самите да въведете живот в понятието. Това е, което прави от
едно понятие, което е само произлязло от имагинацията, едно инспирирано понятие. За растението, можете да си представите, че вие самите сте
вътрешно тотално неподвижни и че се задоволявате да модифицирате понятията. Ако искате да си представите понятието за животното - по-голямата част от хората не обичат да го правят, това е съвсем сигурно, защото
е нужно понятието да стане вътрешно живо, това ви причинява сърбеж,
сякаш имате мравки - предизвиквате да влезе във вас инспирацията, движението на вътрешния живот, не само чувствената активност, която снове
от форма във форма, а движението на вътрешния живот. Вие не можете
да си представите едно животно в неговата цялост, без да въведете в понятието това движение на вътрешния живот.
Това е нещо, което Гьоте не успя да направи. Той постигна това да може
да каже: растителният свят е сбор от понятия, от имагинации. Но за животните, трябва да се въведе нещо в понятието, трябва да направим самото
понятие вътрешно живо. Че имагинацията не живее в изолираното растение, можете да видите вече във факта, че когато растението се намира в
своята почва и пониква, то променя своята форма под влиянието на външните условия,но вътрешно, то не променя своята форма. Животното е
подвижното понятие, живото понятие и там, трябва да приемем в себе си
инспирацията и само благодарение на инспирацията проникваме до астралното.
И когато се издигаме до човека, нужно ни е да кажем, че той унищожава
физическото, че унищожава етерното, че унищожава астралното, че неговата същност е Азът.
ЧОВЕКЪТ: унищожава физическото
унищожава етерното
унищожава астралното
същността му е Азът
В случая с животното, трябва да си кажем, че не виждаме, всъщност, физическото, а виждаме една инспирация, явяваща се физически. Ето защо,
когато човешкото вдишване /инспирация/, дишането, претърпя някакво
смущение, приема твърде лесно животинска форма. Опитайте да си спомните за определени форми, които се появяват по време на кошмари, ще
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видите какви животински форми се появяват! Животинските форми са изцяло инспирирани форми.
Ние не можем да възприемем човешкия Аз, преди да имаме интуиция.
Всъщност, човешкият Аз може да бъде възприет само чрез интуицията.
При животното, следователно, виждаме инспирация, при човека виждаме,
всъщност, Аза, интуицията. Ние грешим, като казваме, че при животното,
вижда ме неговото физическо тяло. Ние абсолютно не виждаме физическото тяло. То е разградено, то е унищожено, то прави само така, че един
вид, инспирацията да стане за нас видима и по същия начин етерното
тяло. При животното, всъщност, ние виждаме астралното тяло външно,
през физическото и етерното. А при човека, ние вече виждаме Аза. Това,
което виждаме тогава, не е физическото тяло, то е точно невидимо; също
и етерното тяло; също и астралното. Това, което виждаме в човека, е формиран външно, формиран по физически начин - Азът. Ето защо човекът се явява външно, например, за видимото възприемане, за това, което
може да бъде видяно, в своя инкарнат, в един цвят, който не съществува
другаде, също както Азът не съществува другаде, в другите същности.
Ако искаме да се изразим по точен начин, би ни трябвало да кажем: можем да възприемем човешкото същество в неговата цялостност само ако
мислим, че то е образувано от едно физическо тяло, от едно етерно тяло,
от едно астрално тяло и от един Аз. Това, което виждаме пред нас е Азът
и отвътре се намират невидими, астралното тяло, етерното тяло и физическото тяло.
Обаче, ние схващаме човешкото същество само ако гледаме нещата от
още по-близо. Това, което виждаме е най-напред само външния аспект на
Аза. Но би било възможно да възприеме Аза в неговата вътрешна действителност само чрез интуицията, това е сигурно. Все пак, човешкото същество възприема нещо от този Аз даже в обикновения живот, в обикновеното съзнание: това са неговите абстрактни мисли; животни те нямат
такива, защото още нямат Аз. Животното няма способността да се абстрахира, защото няма още Аз. Следователно, можем да кажем това: в човешката форма външно виждаме земната инкарнация на Аза. Когато се усещаме отвътре в нашите абстрактни мисли, имаме Аза; но това са само
мисли, това не са реалности; това са образи.
Ако сега слезем отново в човека, в неговото астрално тяло, намиращо се в
него, но сведено до нищо в него, стигаме в човека до един съставител,
който не може вече този път, да бъде видян отвън, но който виждаме, когато виждаме човека в движение и чиято форма разбираме, изхождайки
от движението. За това е необходимо да имаме следното виждане: представете си един нисък човек, един вид добре закръглено джудже, което
върви със своите малки крака, гледате неговия начин на преместване: вие
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разбирате неговия начин на преместване, изхождайки от неговите малки
крака, които той опъва пред себе си, почти като малки колони. Един висок, слаб човек със своите дълги крака би имал друг начин на преместване. Във виждането, което ще имате за него, ще видите едно единство
между движение и форми. Ще откриете, впрочем, това единство, ако се
упражнявате да виждате тези неща. Ако виждате някой с полегато чело, с
издадена напред брадичка, той движи по различен начин главата си от човек с полегато чело и много изпъкналата напред брадичка. Ще видите навсякъде в човека връзка между формата му и начина му на преместване,
ако го гледате просто такъв, какъвто е там, пред вас и имате впечатление,
произлизащо от неговия инкарнат, от неговия начин да остане неподвижен. Вие гледате неговия Аз, когато вземете под внимание това, което
преминава от неговата форма в начина му на преместване и това, което се
свежда така да се каже, до движението в предшестващото състояние.
Опитайте да изучите върху човешката ръка как някой, който има дълги
пръсти, има различен начин на барабанене с пръсти, от друг някой с къси
пръсти. Движението преминава във формата, формата - в движението.
Представете си още, бих желал да кажа, сянка от неговото астрално тяло,
изразено наистина, чрез външни физически средства. Но вие го виждате
по начин, по който аз ви описвам това, това е една първо начална инспирация. По-голямата част от хората не виждат това, например, при хора,
които вървят по същия начин както Фихте вървеше по улиците на Йена;
те не виждат какво има в тях. Този, който виждаше Фихте да върви по
улиците на Йена, изпитваше също начина на преместване и на формиране, в неговите органи на говора и който, особено когато искаше да бъде
убедителен, се изразяваше във формата, която приемаха неговите органи
на говора и която беше вече представена във формата, която приемаха неговите органи на говора. Нужна е инспирация в първоначална степен, че
да се види това.
Но ако гледаме сега отвътре това, което се вижда по този начин отвън и
което току-що вие описах като действителност, възприемаема чрез тази
инспирация от първоначална степен, това е основно, животът на човешката творческа имагинация, импрегнирана от чувството, този, при който се
изпитват вече вътрешно абстрактните мисли. Даже представите за паметта под форма на образи живеят в този елемент, когато се появят. Можем
да кажем това: видян отвън, Азът се изразява, например, в инкарната, но
също и в другите форми, които се представят тогава. Иначе не бихме могли да говорим за физиономия. Ако гледаме, например, някой, чиито ъгълчета на устата падат, когато лицето му е в покой, това е абсолютно обосновано във формата, която има неговия Аз в своята инкарнация. Но от
гледна точка на вътрешното, това са абстрактните мисли.
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Realites abstraites - абстрактна действителност
Incarnat Moi - инкарнат - Аз
Ако вземем астралното тяло, това, което го изявява, към вътрешността,
това е характерния аспект на движенията, към вътрешността - виденията
и образите на творческата имагинация; астралното тяло, най-точно казано, се изплъзва вече, малко по малко от наблюдението. При човека, етерното тяло се изплъзва още повече от наблюдението. Етерното тяло не е
вече, действително видимо отвън, така да се каже, или, най-много, е видимо в изключителни случаи на физическа изява. То може да стане такова, когато някой - извинете ме, че говоря за тези неща - се поти, тогава,
това за етерното тяло е един начин да бъде външно видимо. Но, виждате
ли, вече е нужна имагинация, за да се сложи факта на изпотяването във
връзка с цялото човешко същество. Парацелзий напълно го прави. За него, не само начинът, но и субстанциалният елемент на изпотяването, не са
същите при един или при друг човек. За него тук се изразява цялостността на човешкото същество, цялото етерно тяло на човешкото същество.
Следователно там, външният елемент силно се прибира; но това се изявява толкова повече във вътрешната опитност, а именно, в усещането. Вътрешно изпитаното чувство, целият чувствен живот е, в действителност,
това, което живее в етерното тяло, когато, то действа отвътре по такъв начин, какъвто човек изпитва отвътре. Всъщност, чувственият живот е винаги придружен от вътрешна секреция. Същественото тук е, когато гледаме етерното тяло в човека, виждаме - извинете ме, че отново споменавам
това - че, например, черният дроб се изпотява, стомахът се изпотява, че
всичко се изпотява, че всичко има секреции. Именно в тази вътрешна секретивна активност живее етерният живот на човека. Черният дроб има
около себе си една постоянна мъгла от пот, по същия начин и сърцето
има постоянна мъгла от пот: всичко е мъгла, обвита от облаци.
Това трябва да се възприеме по един имагинативен начин.
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Когато Парацелзий говори за изпотяването на човека, не каза: това е само
повърхността - напротив, той каза това: не, това прониква цялостта на човешкото същество -, това е неговото етерно тяло, това, което човек виж-

Images de L'imagination - Имагинативни образи
L'aspect caracteristigue des mouvememts - Характерният аспект на
движенията
да, ако се абстрахира от физическото. Следователно, тази вътрешна опитност на етерното тяло е животът на чувството.
Що се отнася до вътрешната опитност на физическото тяло, тя е възприемаема също не без усилие. Все пак, ние възприемаме този физически
елемент на телесността, когато, например, вземем в ръце едно дете: то е
тежко,както и камъкът е тежък. Това, което възприемаме там, е една опитност на физически план, то е част от физическия свят. Ако някой ни удари плесница, освен моралната опитност, тук има и физически елемент,
удар; но от физическа гледна точка, това, в действителност, е само един
гъвкав удар, както когато билярдната топка идва да удари друга. Тук ни е
нужно да определяме абсолютно ясно, впрочем, физическото. Но ако възприемаме този физически елемент към вътрешното по същия начин, по
който казах преди това, че възприемаме към вътрешността външната съставна част на чувствения живот, тогава има във физическите процеси, в
простите физически процеси, под формата на вътрешна опитност, човешката воля. Човешката воля ето кое поставя човека, под една съвсем проста
форма в унисон с космоса.
И така вие виждате, ако потърсим къде се намира инспирацията в това,
което ни заобикаля, тя ни е дадена във формата на животните. Разнообразността на животинските форми действа върху нас за нашите възприятия в инспирацията. Можете да разберете чрез това, че всъщност, когато
виждаме инспирациите в чисто състояние, без да бъдат изпълнени от човешката телесност, могат да представят нещо извънредно по-извисено от
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животните. Те действително го могат. Но инспирациите, съществуващи
чисто, в духовния свят могат също да ни се представят под форми подобни на животни.
През епохата на древното атавистично ясновидство, хората се опитаха да
представят по духовен начин под животинските форми, инспирациите,
които имаха; например, сфинксът извлича своята форма от факта, че в
действителност се счита, че имитира нещо, видяно в състояние на инспирация. Значи, когато говорим за животински форми в чисто духовен свят,
имаме вече работа със същности, които са повече от човешки. През епохата на атавистичното ясновидство, такова, каквото то съществуваше още
през четирите първи века от християнската ера, значи, при всички случи,
още в епохата на Мистерията на Голгота, не един външен, сух и абстрактен символизъм, а едно наистина вътрешно знание, изразяваха в животински форми, висшите духовни същности, станали достъпни за инспирацията.
В пълно съответствие на това е, че Светият Дух беше призован под формата на гълъб, от тези, които привличаха вниманието върху инспирацията. Когато днес се говори за Светия Дух под формата на гълъб, как трябва
да се разбира това? Трябва да се разбира така, като кажем: тези, които говореха така, бяха хора инспирирани в смисъла на атавизма от миналото.
В района, в който Светият Дух им се показваше в едно чисто духовно съществувание, те го виждаха под тави форма, чрез инспирацията. И как тези съвременници на Мистерията на Голгота, надарени с една атавистична
инспирация, биха характеризирали Христос?
Те го бяха видели външно, може би, тогава го бяха видели като човек. За
да се види в духовния свят като човек, трябваше те да имат интуиция. Но
даже в епохата на Мистерията на Голгота, нямаше хора, които могат да го
видят като Аз в света на интуицията; те не бяха способни на това. Но те
можеха още да го видят в една атавистична инспирация. Те щяха да използват тогава, също животински форми, за да изразят даже това, което
беше Христос."Ето Божият Агнец", това е точният език за тази епоха,
един език, с който ние трябва да свикнем, когато отидем отново до това,
което е инспирацията или по-скоро до начина, по който става виждането
чрез инспирацията на това, което може да се появи в духовния свят: "Ето
Божият Агнец!". Важно е да се научим отново да познаваме това, което е
от характера на имагинацията, на инспирацията, на интуицията и да се
научим от този факт да се потапяме отново в начина на говорене, който
резонира към нас от древните времена.
Този начин за говорене представя реалности по отношение на древните
форми на виждане; но най-напред ни е нужно да свикнем да изразяваме
тези реалности така, както бяха изразявани, например, още в епохата на
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Мистерията на Голгота и да ги изпитаме като очевидци. Само така ще можем да напредваме малко по малко в разбирането за това, което беше
представено, например, много отдавна там - долу, в Азия, в летящите Херувими, в Египет - в Сфинкса, това, което ни е представено в Светия Дух,
под формата на гълъб и което ни е представено даже в Христос, под формата на Агнец, което беше, в действителност, инспирация или по-добре
казано, една инспирирана имагинация чрез която Христос беше постоянно представян в най-древните времена.
ТРЕТА КОНФЕРЕНЦИЯ
Дорнах, 29 юли 1922 г.
Вчера опитах да ви покажа, че може да се намери лесен път, за да си
представим в своята душа връзките на човека според тялото, душата и духа с цялостността на космоса. Чрез начина, по който стигнах до кулминацията на вчерашната конференция чрез няколко образа, извлечени от
имагинацията, исках да привлека вниманието ви върху няколко точки.
Исках да ви покажа, че в някои образи, като този на Христос, пред ставен
като Божия Агнец, има инспирирани имагинации, изразен по един точен
начин; исках да ви покажа, че в епохата, в която бяха създадени тези образи и още даже в тази, в която се говореше за тях, обхващайки ги изцяло
и в която те се проявиха в живото на човешката душа, имаше едно истинско съзнание за факта, че човекът се издига от опитността на душата, които той прави в обикновеното съзнание до опитности на душата на едно
съзнание, което го поставя във връзка с духовния свят. Привлякох вниманието върху факта, че в първите четири века на християнската ера, това,
което можем да наречем християнска доктрина, беше още от едно такова
естество, което се основаваше навсякъде върху едно такова виждане за
духовното, че самите християнски мистерии бяха представени във формата, под която те можеха да бъдат видени от тези, които бяха издигнали
живота на своята душа до едно духовно виждане.
След ІV век, се изгубва все повече и повече от общото съзнание на хората, способността да се разбира непосредствения израз на духовното. И
ние виждаме, че по време на свързването на германо-северния свят и гръко-латинския свят нарастват все повече и повече трудностите, дошли тогава в еволюцията на западна та цивилизация. Трябва да се види абсолютно ясно, че непосредствено след ІV век, още се зачиташе с определено
благоговение, представата за християнското виждане, която продължаваше да живее в древните времена под формата на инспирирани имагинации. Хората дълбоко почитаха традицията. Хората почитаха образите от
този род, дошли от потомството чрез традицията. Единствено, човешкия
дух приемаше, прогресирайки малко по малко, форми, водещи го да се
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така да се каже: разбира се, ние имаме неща, предадени ни от традицията,
като например, образа на гълъба за Светия Дух, като образа на Божествения Агнец, за самия Христос. Но как трябва да разбираме това? Как да
постигнем разбирането на това? И имен но от тази невъзможност или поскоро, от това вярване в невъзможността човешкият дух да се издигне
чрез самия себе си, в своето усилие до виждането на духовните светове,
се роди, в действителност, схоластичната доктрина; тя учеше, че човешкият дух стига чрез своята собствена сила до познанието за сетивното и
даже още, до заключения, които изтичат директно от понятието за сетивното, но трябва да се допусне, че елементи на свръхсетивното могат да се
изявят в човека, като неразбрано откровение.
Но не без трудности се разви това, което бих искал да нарека "втори вид
вярване в живота на човешката душа": вярване в ограниченото, земно
знание, от една страна и в познанието за свръхсетивното, постижимо единствено във вярата, от друга страна. Разбира се, хората усещаха, макар и
малко или много неясно, че не можеха вече да имат, по отношение на
свръхсетивните познания, същото поведение, като някога, в миналото. В
началото, след ІV век, хората си казваха, в своите усещания: все пак може
да се постигне, в определен смисъл, този свръхсетивен свят чрез живота
на човешката душа; но не на всеки е дадено да води душевен живот до такива висоти; трябва да се задоволяваме, да допущаме много от нещата,
зависещи от тези откровения от миналото време.
Както казахме, почитането на тези някогашни откровения беше много
голямо, за да искаха хората да прилагат еталона на едно човешко познание, което не стигаше вече до тези откровения или, най-малко, за което се
мислеше, че по никакъв начин няма да се стигне до тях. И суровата схоластика на разделянето на човешкото познание, все пак, беше допусната в
действителност, но малко по малко. Преди Х, ХІ, ХІІ и ХІІІ век не беше
започнало времето, в което бе тотално допуснат схоластичния принцип.
До тогава, хората се колебаеха още по един определен начин. Те се питаха, ако не трябваше, въпреки всичко да издигат това човешко познание,
такова, каквото можеха да го постигнат за тази следваща епоха, докъде
свръхсетивния свят стигаше.
Но от този факт, честно казано, се постигна, по отношение на предшестващите епохи, едно объркване с голям обсег. Виждате ли, в древните времена, да речем, във всичките първи векове от християнската ера, човек,
който би се оказал пред Мистерията на божественото провидение или
Мистерията на превръщането на хляба и на виното в тялото и кръвта на
Христос, би си казал, след като е успял да стигне до християнството: трудно е за разбиране, но има хора, които могат да развият способностите на
своята душа до такава степен, и да разбират нещата от този род. Ако до
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пусна всезнанието на Божественото Същество, тогава, всъщност, трябва
това всезнаещо същество да знае също дали този човек е осъден завинаги
или другият ще бъде щастлив. Един човек като този, ще си каже, че не е в
пълно съгласие с това фактът, че човешкото същество не трябва, все пак
по необходимост да допуща греха; обаче, точно чрез греха, той, всъщност, е осъден; ако изкупи греха, няма да е вече осъден. Така че трябва да
се каже: чрез своето поведение, човекът може да направи от самия себе
си един осъден, чрез извършения грях, или един щастливец чрез отсъствието на грях. Но все пак, всезнаещият бог трябва вече да знае за този човек дали ще бъде осъден или щастлив!
Значи, човек, който би бил се съпоставил с това би стигнал до разсъждения от този род. Но в тези първи векове на християнската ера той не би
казал без нещо повече: значи, аз трябва да разисквам, за да зная да ли Бог
предвижда осъждането или блаженството на един човек. Напротив, той
щеше да си каже: Че Бог, макар че човекът може да извършва или да не
извършва грях, знае, при все това, кой ще бъде осъден и кой ще бъде щастлив, аз бих могъл да го разбера, ако бях посветен. Ето какво щеше да си
каже човек от първите векове на християнската ера.
Така, ако някой би му казал, че чрез тайнството на причастието, чрез причестяването, чрез жертвеността на богослужението, хлябът и виното се
превръщат в тялото и кръвта на Христос, той би отговорил: аз не разбирам това, но ако бях посветен, бих могъл да го разбера. Ето това щеше да
каже един човек от миналите времена. Защото в древните времена, би се
мислело това: това, което може да бъде наблюдавано в сетивния свят е
илюзорна форма, то не е действителността, действителността се намира
отзад, в духовния свят. Колкото и дълго да се намира човек в сетивния
свят, в този свят на илюзии, противоречиво е това, че някой може да извършва или да не извършва грях, и че, при все това, всезнаещият Бог,
знае дали някой човек ще бъде осъден или щастлив. Но още щом се влезе
в духовния свят, това вече не е противоречиво: там човек научава, как е
възможно Бог да вижда това предварително. Така, би се казало: във физическия сетивен свят е противоречиво това, че нещо, което остава, всъщност, същото от гледна точка на външното проявление - хлябът и виното,
да бъде смятано за тялото и за кръвта на Христос след тайнството на причастието; но когато човек е посветен, би могъл да разбере това, защото
човек се намира тогава в своя душевен живот в недрата на духовния свят.
Ето това щеше да каже човек в древните времена.
И тогава дойдоха, вътрешните борби в човешките души. От една страна,
тези човешки души се виждаха все повече и повече откъснати от духовния свят. Цялата цивилизация клонеше към това да зачита като духовно в
човека само усета, който от тогава нататък се проникваше, обаче, в ду37

ховния свят. И от тази борба произлязоха всички несигурности по отношение на свръхсетивните светове. Ако искаме да изучим историята от
гледна точка на симптоматиката, можем да изберем моментите, в които
виждаме, че този род несигурност се появява в света с особена острота.
В конференции като тази, често привличах вниманието ви върху този
шотландски монах, Скотус Ериген, живял през ІХ век в страната на франките, в двореца на Шарл льо Шов и който там беше почитан истински като чудо на мъдростта. Шарл льо Шов, при всички случаи, и всички, които
бяха на негово мнение, се обръщаха при всички религиозни и даже научни въпроси към Скотус Ериген, когато искаха да вземат решение в някаква област. Но именно в начина, по който Скотус Ериген е поставен с лице
към другите монаси на своето време, виждаме, че борбата върлуваше тогава, бих казал, между разума, който се чувствуваше ограничен до единствения свят на сетивата и до няколко заключения по повод на този свят,
от една страна и това, което беше предадено от свръхсетивните светове
под формата на догми, от друга страна.
Така ние виждаме,точно в ІХ век, изправени една срещу друга, две личности: Скотус Ериген и монахът Готшалк, който пропагандираше енергично доктрината според която Бог отлично знае предварително дали
един човек ще бъде осъден или спасен. Малко по малко се изкова тази
формула: Бог предопредели една част от хората за блаженство, а друга
част - за осъждане. Тази доктрина бе изкована по начина, по който самият
Августин го беше вече направил, действително: според своята доктрина
за божественото предопределение, една част от човечеството е определена за блаженство, а другата - да бъде осъдена. И Готшалк, монахът, учеше, че нещата стояха така: Бог определи една част от хората за блаженство, а другата част - за осъждане, но никаква част за грях. Готшалк учеше,
следователно, от гледна точка на външното разбиране, на едно противоречие.
Борбата се разпали в тази епоха, по-точно, в ІХ век, по един изключително груб начин. На синод Меанс, например, писаното от Готшалк беше решително обявено за еретично и Готшалк беше бичуван по причина на тази доктрина. Макар че Готшалк беше бичуван и хвърлен в тъмница заради тази доктрина, той можа да представи така нещата, че е искал само да
възстанови доктрината на св. Августин в нейната атавистична форма.
Вниманието на френски епископи и на монаси, беше еднакво привлечено
върху факта, че Готшалк не учеше, в действителност, на нищо, на което
да не е вече учил св. Августин. Ето как беше по един сигурен начин поставен един монах като Готшалк по отношение на своята епоха: черпейки
от традициите на древната мъдрост на Мистериите, той учеше на нещо,
което тези, които искаха да разберат всичко сега, чрез усещането, което
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започваше да се показва, не можеха точно да разберат и се бунтуваха, на
това основание, докато другите, които оставаха все повече свързани с
дълбокоуважението на древното, даваха изцяло основание на теолог като
Готшалк.
Днес, на хората ще им бъде безкрайно трудно да разберат как може да
стане караница по такива поводи. Но тогава хората не се задоволяваха с
караниците: в това време те бяха бичувани публично, хвърляни в тъмница, заради този вид теории, когато те не се харесваха на някоя от партиите, и за да се приключи, им се даваше, все пак, основание.
До Готшалк после се наредиха точно правоверните, затова доктрината на
Готшалк остана доктрина на католическата правоверност. Дал вече своята
позиция по отношение на Скотус Ериген, Шарл льо Шов се обърна очевидно към него, за да стигне, на свой ред, до решение. Скотус Ериген не
се ограничи в смисъла на Готшалк, а в смисъла, че божествеността е
включена в еволюцията на човечеството, че злото, всъщност, не може да
бъде друго, освен нещо външно, иначе би трябвало, това е достатъчно ясно, злото да е съставна част на божествеността. Тъй като Бог не може да
бъде друго, освен Доброто, трябва, по необходимост, злото да е едно нищо; но нищото не може да бъде нещо, за което хората да могат накрая да
се обединят. Тъй че, Скотус Ериген се обяви против Готшалк.
Но около доктрината на Скотус Ериген, която е почти същата като тази
на пантеистите от нашата епоха, стана осъждането чрез католическата
правоверност и едва по-късно, това се знае, се откри написаното от Скотус Ериген. Всичко, което припомняше неговото съществуване, беше изгорено; той е този, който мина за истинския еретик. И когато представи
публично своето виждане за нещата, което беше изложил на Шарл дьо
Шов, се обяви, от страна на партизаните на Готшалк, чиито теории бяха
сега отново признати за валидни, че Скотус Ериген, всъщност, беше само
един бъбривец, който се представяше от всички видове пера на външната
наука и който, в действителност, не знаеше нищо от дълбоките мистерии
на свръхсетивното. Един друг теолог писа по повод тялото и кръвта на
Христос "De Corpore et Sanguine Domini". Той изрази също в този труд
това, което беше за един посветен от миналото една доктрина, която той
разбираше: че хлябът и виното могат действително да се превърнат в реалното тяло и реалната кръв на Христос.
Този труд беше, на свой ред, представен на Шарл льо Шов. Скотус Ериген не написа опровержение, но имаме в неговите писмени трудове всички видове указания за начина, по който той е участвал; намираме тук как
тази доктрина, която е, знаем, тази на католическата правоверност, а именно, че хлябът и виното са реално превърнати в тялото и кръвта на Хрис39

тос, че тази доктрина, значи, трябва да бъде променена, защото не може
да бъде разбрана. Ето така се изрази Скотус Ериген още от тази епоха.
Накратко, точно в този ІХ век се разпали, най-вече, борбата по повод отношението на човешката душа към свръхсетивния свят и за сериозните
духове на епохата, беше изключително трудно да се ориентират. Защото
навсякъде в християнските догми имаше елементи, които произлизаха от
древните истини на посвещението; но хората бяха безсилни да разберат.
Ето с какво разполагаха външно хората в Словото - най-напред трябваше
още да се разбере Словото според еволюцията на душите в направление
на духовния свят - то се изследваше с критерии, за които хората имаха
съзнание в стадий на развитие, достигнато от човешкия дух на епохата. И
от тези изследвания се родиха действително, в християнския живот на
Европа, най-тежките борби.
Към какво клоняха, следователно, тези опитности на душата? Те клоняха
към образуване в човешкото същество на два вида неща, които, разбира
се, абсолютно не съществуваха преди това. Някога, човешкото същество
потапяше погледа си в сетивния свят, имаше, в същото време, благодарение на своите способности, виждането за свръхсетивното, което прозираше в явленията на сетивата: с явленията на сетивата, то виждаше духовното. Такова, каквото беше вече възприемането на хората от ІХ век, човекът от миналото със сигурност не виждаше хляба и виното, защото би
било, всъщност, един материален начин на виждане. Но човекът имаше в
същото време материален и духовен поглед.
Човекът от тези минали времена имаше също по-малко интелектуални
понятия и идеи, отколкото човека от ІХ век. Понятията и идеите не бяха
още дошли до тази степен на сухота и абстракция. Това, от което човек
извършваше опитност под формата на понятия и идеи имаше още характер на обект, на същност. Подтикнах ви да отбележите, и, малко по малко
реалности, като граматика, реторика, диалектика, аритметика, геометрия,
музика, астрология бяха станали тотално абстрактни. В древните времена, хората считаха, че да се проникне в живата област на тези науки, това
значеше да се влезе във връзка - така както го казах тогава - с абсолютно
реални същности. Но още от тази епоха и още по-на пред, до следващите
епохи, тази граматика, реторика, диалектика и т.н., бяха станали съвсем
слаби и абстрактни, без устойчивост, нито пък нещо друго; те бяха там
почти само като дреха, би могло да се каже, по -скоро, по отношение на
това, което имаха в древните времена. И тази еволюция продължи. Абстракцията стана малко по малко една абстракция на понятия и конкретно
стана малко по малко нещо, което беше само външно в сетивното. И тези
две течения, както виждаме през ІХ век и под влиянието на които хората
се освободиха от така мъчителната вътрешна борба, тези течения продъл40

жиха чак до модерната епоха. Ние ще ги срещаме на едно място повече,
на друго по-малко.
Те се отделят в действителност от човешката еволюция по съвсем жив начин в противопоставянето между Гьоте и Шилер. Вчера говорих за необходимостта, която Гьоте изпитваше, когато изучаваше ботаниката на Линей, да си представи в душата си растението чрез живи понятия. Живи
понятия, понятия, които могат да се трансформират, които, следователно,
успяват да стигнат до областта на имагинацията. Но обърнах също внимание върху факта, че Гьоте изпада във временно безсилие, в момента, в
който иска да се из дигне от това, което е чисто растително и дарено с
живот. И към това, което е животно и дарено с чувствителност. Той стига
до имагинацията. Той вижда външните обекти. За минералите, нямаше
подбуди да отива напред, до имагинацията, но за растенията го направи.
Той не отива по-далеч; абстрактните понятия не са негова работа. Не възприема също в абстрактни понятия и духовната реалност, намираща се
над растението. От този факт, неговите философски разсъждения в основата си не бяха такива като философските разсъждения от неговото
време.
Шилер е философ. Той научава даже от Кант философското разсъждение
до степента, в която кантовият начин става непоносим за него и той го
изоставя. Но Шилер не избягва във философията абстракцията на понятията, които по пътя на следствието не могат да доведат до същността. И
когато сме изправени пред Гьоте и Шилер, усещаме, че това именно е
противопоставянето между двамата, което, всъщност, никога не бе преодоляно, което беше само уравновесено чрез величието на човешкото качество, живеещо във всеки от тях.
Но това противопоставяне се прояви щом, в 90-те години на ХVІІІ век, се
представи и на двамата, на Гьоте и на Шилер, този въпрос: Как постига,
всъщност, човешкото същество едно съществувание, достойно за човека?
Шилер си постави този въпрос по свой начин, под формата на абстрактно
мислене и изрази това, което имаше да изразява в своите "Бележки върху
естетичното възпитание на човека"* /* Публикувано през 1795 г. същата
година, като на "Приказка за зелената змия и Красивата Лилия"./ заглавие, дадено от Щайнер/ на Гьоте, за която ще стане въпрос по-късно. Виж
този последния текст: Гьоте "Беседи на немските емигранти". Приказката
.С един очерк на Рудолф Щайнер, Монтесьон, Издателство Новалис, 1993
г./. В този труд той си казваше: човекът, от една страна е подчинен на логичната необходимост, тази на разума. Той не е свободен, когато следва
необходимостта на разума. В необходимостта на разума, неговата свобода рухва. Но той не е свободен и когато се отдава само на сетивата си, на
необходимостта на сетивата; там са инстинктите, подтиците, които го
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заставят, там, той отново не е свободен. В двете направления, от страна
на разума и от страна на природата, човекът става, в действителност, роб,
едно несвободно същество. И човек може да стане свободен, смята Шилер, само ако гледа природата така, сякаш тя е едно живо същество, така
сякаш тя има разум и душа, значи, когато той повдигне природата. Но той
трябва тогава също да сниши необходимостта на разума до природата. По
един определен начин, човекът трябва да гледа на самата природа така,
сякаш тя има разум. Тогава от разума изчезва строгата му необходимост,
твърдата логика. От една страна, когато човек се изразява в образи, той
създава форми, вместо да анализира и да синтезира логически; и докато
създава форми, човек повдига в природата нейната чисто сетивна необходимост. Но той може да изрази всичко това, казва Шилер, само в артистичното творчество и естетична та радост. Ако човек е с лице само към
природата, по един или друг начин е подчинен на инстинктите, на подтиците на природната необходимост. Ако човек е в активността на духа си,
трябва да следва логическата необходимост, ако не иска да стане неверен
на човешкото. Когато ги обедини двете, необходимостта на разума се
снишава и изоставя нещо от своята необходимост на сетивния свят; сетивното изоставя нещо от своята инстинктивна природа. Ние представяме
човека, например, в скулптурите, така,сякаш самият дух вече се съдържаше в сетивното. Ние сваляме духа в областта на сетивата, докато издигаме областта на сетивата до духа, и така се ражда творческата активност,
красотата. Само когато човек създава красота, или се радва на красотата,
живее в свобода.
Помислете как, съставяйки своите "Естетически бележки" Шилер се е
стремял с цялата вътрешна сила на своята душа да намери нещо за човека, например, кога този човек може да бъде свободен. И той намира като
единствена възможността да се реализира човешката свобода в живота в
недрата на проявлението на красотата. Човекът трябва да отбягва грубата
действителност - казва вече Шилер, дори и да не се изразява така ясно ако иска да стане свободен, значи, да завоюва едно съществуване, достойно за човешкото същество. Само външно, всъщност, може да се постигне
свободата.
Ницше, който беше още импрегниран от всички тези неща, но не можеше, при това, да постигне едно истинско виждане на нещата, състави,
знаем, своята първа книга "Раждането на трагедията, изхождайки от духа
на музиката": тук той искаше да покаже, че гърците са измислили изкуството, за да имат средство да се издигнат в свободни хора, пазейки своето
човешко достойнство над действителността на външните сетива, в които
не можеш никога да постигнеш своето човешко достойнство, според него, те биха се поместили над реалността на нещата, за да завоюват във
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вътрешността, в артистичната външност, възможността за свободата.
Това е интерпретацията, която Ницше даде на елинизма. В това отношение, Ницше само изразяваше по радикален начин това, което се намира
вече в "Бележки върху естетическото възпитание на човека" на Шилер.
Така че, може да се каже, че Шилер живееше в една абстрактна духовност, но в него живееше в същото време импулсът да даде на човека неговото достойнство. Погледнете грандиозния, величествения, удивителния
характер на тези естетически бележки. От гледна точка на поезията и на
човешката сила, на душата, това е най-доброто от всички други трудове
на Шилер. Те са, в действителност, най-великото от произведенията на
Шилер, ако разгледаме цялостността на неговото творчество. Но Шилер
се бори тук, изхождайки от своята абстрактна гледна точка, която го беше
повела към интелектуализма, в посока на западния духовен живот. Да
премине от тази гледна точка, която беше негова, към истинската реалност, беше вън от неговата достъпност. Той не можеше да достигне друго,
освен чистата външност на красотата.
Когато тези "Бележки върху естетическото възпитание на човека" попаднаха в ръцете на Гьоте, той беше малко объркан. Абстрактният ход на човешкия разум не му беше свойствен. Но начинът, по който човешкото същество завоюва своето човешко достойнство, за което е нужно духовните
същности да сътрудничат, за да дадат на човешкото същество неговото
човешко достойнство по такъв начин, че то да се пробуди за духовния
свят, да проникне и да живее в духовния свят, беше за него също проблем. Шилер не можеше да излезе от понятието, за да отиде към действителността. Що се отнася до Гьоте, той искаше да изрази също, по свой
начин, това, което Шилер беше изразил в "Естетични бележки".
Той го изрази по свой начин, под формата на образи, в "Приказка за Зелената змия и Красивата лилия". Нужно ни е, всъщност, да виждаме във
всички персонажи душевните сили, които работят заедно, за да дадат на
човешкото същество неговото достойнство на свободен човек, неговото
достойнство но човек, живеещ в свободата. Но Гьоте не можа да намери
пътя, водещ от това, което той можеше само да изрази в имагинации, до
висотата на духовната реалност. Ето защо Гьоте се спира, стигайки до
приказката, до образа, до един вид висш символизъм - един символизъм,
който е, разбира се, изключително жив, но който, въпреки всичко, е само
един вид символизъм. Шилер изкова абстрактни понятия, не можа да намери достъп до една реалност, спря, стигайки до външното. Гьоте, искайки да разбере човека в неговата свобода, създаде многобройни образи, които говореха на погледа, бяха видими чрез сетивата, но които не даваха
достъп до реалността. Той остана свързан с описанието на сетивното. Поглед до каква степен е удивително това описание на сетивното в "Приказ43

ката за Зелената змия и Красивата лилия",но всъщност, освобождаването
на принца, засегнат от парализа, не говори на погледа, то е изразително
само по символичен начин. Тези две противоположни течения, които ви
характеризирах, никое от които, всъщност не постигна влизането в духовния свят, се изразяват тук, в тези две личности. Както Шилер, така и Гьоте се стремяха основно да влязат в духовния свят, изхождайки от противоположни страни, но не можаха да проникнат там.
За какво ставаше въпрос, всъщност? Ще ви се стори чудно това, което ще
ви кажа и при това, този, който гледа тези неща с една душа, лишена от
предразсъдъци, може само да ги види така, както сега ще ги опиша.
Вземете двете течения представени в схоластиката. От една страна, знанието на разума, който черпи своите качества в сетивната действителност, но не прониква до реалността. Под най-различни форми, това течение продължава своя път минавайки от една личност към друга и завършва до Шилер. Той е въведен, по определен начин, в една форма на знание,
за която схоластиката каза, че чрез нея не могат да се на мерят идеите никъде другаде, освен в сетивното. Но Шилер е вън от това състояние - той
е един много силно изразен комплектен човек - да допуща в областта на
сетивата нещо, което човешкото същество може да бъде, запазвайки напълно своето човешко достойнство. Знанието на схоластиката търси идеите само в сетивния свят. Шилер оставя света на сетивата настрани и оставя само идеите. В тях той не постига действителността, а само красивата външност. Той се бори с този проблем: какво най-точно да направи от
това схоластично знание, произлязло от човешкото същество, за да даде
на човека по някакъв начин неговото достойнство? Не може тогава повече от това да се постигне установяване в действителността, човек е задължен да се подслони в красивата външност. Виждате по какъв начин се намира при Шилер продължението на схоластичното течение на знанието
чрез разума.
Гьоте не се интересуваше много от това знание чрез разума. Всъщност,
той беше далеч по-силно стимулиран от познанието чрез откровението;
дори и да намирате това за странно, то е, при все това, точно така.
Да използва логиката не беше нещо, с което Гьоте се занимаваше. Дори
да не се установяваше особено на католическите догми - при това, по време на завършването на своя "Фауст", той прие тяхната необходимост за
артистичната реализация - дори да не се установяваше в своята младост
на католическите догми, той се установяваше, все пак, на това, което минаваше достатъчно близко до свръхсетивния свят, колкото това му беше
възможно. Да се говори на Гьоте за вярата, това го правеше в определен
смисъл, гневен. Когато в неговата младост, Якоби му говори за вярата,
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той каза: установявам се в погледа, който вижда. За вярата, Гьоте не искаше да знае нищо.
Тези, които се опират на Гьоте, за да искат вяра, не разбират абсолютно
Гьоте. Той искаше да види. И той беше вече на пътя, който се издига от
неговите имагинации до инспирациите и интуициите. Това не би му
позволило, естествено да стане средновековен теолог, но би могъл да стане един от тези хора, които, в миналото, виждаха Бога и виждаха, свръхсетивните светове. Той беше вече на пътя, водещ до тях, но не можа да се
издигне до там. Постигна само виждането на свръхсетивното в света на
растенията. Така че, щом неговия поглед се привличаше от растителния
свят, той проследяваше с поглед духовния елемент и сетивния елемент
един до друг, както това се правеше също в древните мистерии на посвещението; но той оста на в растителния свят.
Какво можеше той да направи в този случай? Не можеше той да направи
нищо друго, освен да използва цялостта на свръхсетивния свят, имагинативния, символичен, представния начин, който беше научил с растенията.
И така, той постигна в крайна сметка, само една имагинативна представа
за света, когато говореше за реалността на душата в своята "Приказка за
Зелената змия и Красивата лилия".
Размислете върху този факт: там, където "Приказка за Зелената змия и
Красивата лилия" напомня растителния елемент, това, което се постига
чрез имагинации, като тези, които Гьоте бе развил при контакта с растителния свят, там, Приказката има една изключителна красота. Опитайте
да се оставите да действа върху вас всичко, което в тази Приказка, пази
стила на растителната имагинация, там, всичко е така прекрасно. Основно, всичко, което се намира там, от друга страна, има постоянната тенденция да стане растение. Женският персонаж, който, внася изключително
много, той нарича Лилия. Не и дава един истински, силен живот; той я
улавя под една такава форма, каквато има съществуване на растението.
Ако наблюдавате всички персонажи, появяващи се в Приказката, те водят
основно, всъщност, едно съществуване на растение; но там, където трябва
да бъдат отведени на една висша степен, този висш елемент има само
символичен характер, и там, в тази висоти, те водят, всъщност, едно чисто външно съществуване.
Царете, фигуриращи тук, също не са действително истински. Те също
постигат само едно съществуване на растения, те казват само, че имат едно друго съществуване. Защото би трябвало нещо друго да влезе тогава
чрез инспирацията в Златния цар, Сребърния цар, Бронзовия цар, за да
бъдат смятани, че живеят действително в духовния свят.
Следователно, би се казало, че Гьоте представя един живот в познание
чрез откровението, в свръхсетивното познание, което той овладява само
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до определена степен. Шилер представя едно знание чрез разума, другият
начин, който беше изработила схоластиката, но което той не може да
понесе, защото иска да го отведе до превръщането му в реалност, докато
самото то стига само до реалността на външността в красотата.
Може да се каже, че безкрайната вътрешна истина в тези две личности,
им дава една такава автентичност, че никой от двамата не каза, че не може повече. Ето защо Гьоте представя душевния елемент така, сякаш той
беше растителен и Шилер представя свободния човек така, сякаш този
свободен човек абсолютно не можеше да живее по друг начин, освен естетичния. Естетичното общество, ето какво представя Шилер на края, в
своите "Естетични бележки" като "социално изискване", така да се каже:
станете такива, че обществото да се представи под една красива форма,
казва Шилер, ако искате да стане свободен човекът.
В отношението между Гьоте и Шилер, се вижда, че тези течения продължават да живеят до сега. Това, от което те имаха нужда, при Гьоте, беше
това да се издигне от имагинацията до инспирацията, при Шилер - да
оживи абстрактните понятия чрез имагинативния свят. Само тогава те биха могли напълно да се срещнат.
Ако потопите погледа си в душата на всеки от двамата, пред вас ще се
яви необходимост да кажете: всеки имаше способността да проникне в
един духовен свят. Как се бори Гьоте с това, което наричаше "да си набожен"! Колко забележителни можем да намерим тези думи на Шилер:
"Коя от съществуващите религии изповядваш? Никоя, казва той. Защо?
Заради религията!
Виждаме - религиозният смисъл върви заедно, най-вече за просветените
духове с развиването на свръхсетивното, изхождайки от това, за което човек може да се направи опит в познанието. Следователно, ще трябва да се
открие религиозния елемент, трансформирайки днешното чисто интелектуалното знание в духовно познание.
ЧЕТВЪРТА КОНФЕРЕНЦИЯ
Дорнах, 30 юли 1922 г.
Ще хвърлим отново един ретроспективен поглед върху еволюцията, за
която вчера отбелязах, че беше парализирана, от прогресиращата интелектуализация на човешката култура. Ще хвърлим ретроспективен поглед
върху тези атавистични принципи на посвещение от миналото; Ще видим
тогава как тези хора, които живееха още с тези принципи на посвещение
бяха приближили, при посвещение, християнството и бяха формирали,
изхождайки от своите виждания това, което после е станало догматично
съдържание: като такова, най-вече след VІІІ и ІХ век, това съдържание не
може да бъде повече ясно разбрано.
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Достатъчно е, всъщност, да си припомним, че преди Мистерията на Голгота, от най-същественото в цивилизацията на човечеството липсваше
навлизането на истинския човешки принцип на Аза. Разбира се, човешкото същество имаше през всички времена предразположението да има в себе си този принцип на Аза. То беше, всъщност, създадено за да формира
своето външно и вътрешно същество, изхождайки от този принцип на
Аза. Но човекът бавно и прогресивно постигна чувството и най-вече съзнанието, за това, което е същността на Аза и силата на Аза в него. Така
че, може да се каже това: разбира се, даже в епохите преди Мистерията на
Голгота, човешката същност беше съставена от физическо тяло, етерно
тяло, астрално тяло и Аз, но съзнателната част на човека нямаше в себе
си тази същност на Аза. Същността на Аза беше малко или много несъзнателна. Основно, в тези минали епохи по земята бродеха хора, които не
живее ха в пълно съзнание за своя Аз. Но в действителност е възможно,
Азът да упражнява напълно своето действие в недрата на човешката същност само ако човекът вече не е в цялостта, не е вече, бих предпочел да
кажа, в пълния разцвет на своето физическо тяло. Хората, които бяха още
несъзнателни за своя Аз, живя ха в един по-голям разцвет на своето физическо тяло отколкото тези, които влязоха в пълно съзнание за Аза. И това
преминаване към пълното съзнание за Аза, всъщност не се получи по
един така бърз начин, то се получи по време на предшестващите и следващите векове на Мистерията на Голгота, но е ясно разкри то за историческото изучаване, което практикува духовната наука.
Нужно ни е да кажем това: частта от неговото астрално тяло, а също от
неговото етерно и неговото астрално тяло, което човешкото същество може да поддържа в пълния си разцвет, е възможна в действителност, само
ако се влива в човешката същност нещо от божествено-духовната природа. Доколкото хората имаха едно атавистично ясновидство при отсъствие
на съзнание за Аза, тази божествено-духовна реалност се вливаше от космоса в хората. Хората никога не биха могли да станат свободни същества,
ако азът не се беше появил от факта, че тази божествено-духовна реалност не се вливаше вече в тях, както в миналото. Хората станаха свободни само защото влязоха в притежание на своя Аз, даже в своето съзнание.
Но това беше възможно само ако хората еволюираха малко по малко,
влизайки в това, което са абстрактните идеи. В действителност, обаче, абстрактните идеи са трупове на духовния свят. В тези конференции, вече
привлякох, в действителност, вниманието върху това: така както трупът
на нашето физическо тяло остава, когато преминаваме през земната смърт, така остава един труп също от тези духовно-душевна същност, която
ние сме в духовния свят, преди да слезем във физическия свят. Но това е
така едва от времето, в което човек е получил съзнанието за своя Аз. И
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това са мислите, абстрактните мисли, които представляват този труп. Когато станем способни да улавяме в самите нас абстрактни мисли, ще схванем трупа на нашето духовно - същество, такова каквото беше преди да
бяхме слезли в земния свят. Но от факта, че обхващаме трупа на нашето
духовно-душевно същество, идва предположението: че влиза в нашето
физическо тяло също нещо от принципа на упадъка, на парализата.
Трябва добре да разберем,че еволюцията на човека е такава, че неговата
природа се е трансформирала по време на земната еволюция. Някогашните тела бяха различни от днешните. Някогашните тела бяха такива,
каквито, разбира се, човекът в тях не беше свободен, а се движеше в своето тяло в недрата на една автономна природа в пълния си разцвет, разгръщайки се чрез своята собствена физическа, етерна, астрална активност.
Така че, може да се каже това: ние вече живеем, в недрата на цивилизования свят, в един период от еволюцията на човечеството, в който тялото
започва да се освобождава. И именно чрез това освобождаващо се тяло,
което е основата на интелектуалните идеи, т.е. абстрактните, постигаме
нашата свобода. Човекът постигна чрез това освобождаващо се тяло всичко, от което днес научният работник на интелектуалната тенденция е така горд.
Ако размислим върху това, ние сме задължени да си кажем: преди Мистерията на Голгота, значи не живееше още в хората на Земята пълното
съзнание за Аза. Но имаше хора, които още от тази епоха развиваха прогресивно това пълно съзнание за Аза, като го развиваха чрез култа на
Мистериите. Това бяха именно посветените. Всъщност, ние вече изразихме много неща върху това, което се случваше на местата на някогашните
Мистерии на тези, които минаваха през опитността на посвещението и се
издигаха до този Аз, на пълно съзнателен за самия себе си, докато общо
съдбата на обикновения човек беше да няма още един, един напълно съзнателен за самия себе си Аз. Само че, посветеният от миналото можеше
да се издигне до този напълно съзнателен за самия себе си Аз само, чрез
факта, че чрез свещения култ към Мистериите, влизаше в него нещо, усетено във всички древни култури и цивилизации, като вечния Отец на
космоса. И когато мистикът от древните Мистерии, посветеният дойдеше
до определена степен на своето посвещение, имаше тази опитност, която
го подбуждаше да си каже: Отец живее в мен.
Ако си представим един посветен, роден в недрата на някогашната еврейска култура, би трябвало да кажем това: този посветен характеризираше това, което посвещението беше произвело в него, по следния на чин.
Той казваше това - за човечеството в неговата цялост е характерно това,
че, разбира се, Отец го поддържа и го носи, но Отец не влиза в съзнанието и не разпалва съзнанието, за да отива то към Аза. Отец само дава на
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обикновения човек духа на диханието; той му вдъхва диханието и това е
живата душа. Но по светеният усещаше, че към това, което беше вдъхнато под формата на жива душа, се прибавяше една особена духовна реалност, живият принцип на космическия Отец, който влизаше в човека. И
после, когато този божествен принцип на Отца беше влязъл в този някогашен посветен в недрата на еврейския свят и за който човек беше вече
съзнателен, този човек изразяваше с пълно право това, което значеше за
него "Азът": аз съм "Аз Съм". И този човек, който бродеше между народите от миналото и който, от факта, че божественият принцип на Отца беше избрал да остане в него, беше правоспособен да изразява Аза, бил, в
действителност, по време на цялата Античност, неизразимото име на божествеността, на божествеността на Отца, самият този човек беше считан
за представител на Отца на Земята. Тези посветени бяха наричани Отците
движещи се между народите. Наричаха ги Отци, защото бяха представители на божествения принцип на Отца между другите хора. За тях се
казваше, че в Мистериите се смятаха, освен това за място, където се разгръщаше. В недрата на земното това, което иначе само обикаляше отвън
целия космос със своето дихание и със своето движение. В недрата на мястото на Мистериите, после отново, чрез мястото на Мистериите в човека, беше изградено място за божествения принцип на Отца. Самият човек
ставаше това място на божествения принцип на Отца.
Така се усещаше чрез Мистериите хода и поклонението на Бог Отец в недрата на земния свят и Космоса, големия свят се гледаше отвън, и това се
наричаше, в степента, в която тук се виждаше хода и движението на божествения принцип на Отца, това се наричаше Макрокосмос, големият
свят. После, се гледаше в посока към мястото на Мистериите, където беше построено място за този Бог Отец, където бяха посветени тези, които,
в тяхното качество на хора, бяха станали, самите те, мястото на този Бог
Отец; това, което бяха Мистериите, се наричаше, това, което самият човек беше чрез Мистериите, се наричаше: малкия свят, микрокосмосът.
Това е нещо, което се поддържа още от Гьоте; защото, когато Гьоте става
член на ложите* /* Виж: Роналд Ги, Гьоте Франк-масон. Париж, Издателство Призма, 1974 г./, той направи своето приложение на изразите: малкият и големият свят и под "голям свят", имаше предвид именно макрокосмоса, под "малкия свят", ложата, която беше считана от него за отражение на големия свят.
Всичко това влезе в един нов стадий, щом в еволюцията на човечеството
наближи събитието на Мистерия та на Голгота. Тогава ставаше въпрос за
нещо различно в своята същност. За първи път, по време на тази Мистерия на Голгота, по Земята обикаляха хора, които усещаха в себе си нещо
от този автономен Аз. Съзнанието за Аза беше започнало, така да се каже,
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да влиза в хората. Но от този факт, други неща се бяха получили, а именно - човешкото физическо тяло започна, вътрешно да се разделя на части,
да се разрушава. И това постави, в тази епоха, в средата на еволюцията на
Земята, еволюцията на човечеството пред голяма опасност, пред опасността да се изгубва все повече и повече връзката с духовния свят но също и
пред опасността физическото тяло да се разрушава все повече и повече.
За да се предотврати това, съществото, което познаваме като Христос, реши тогава да се влее в Исус от Назарет по същия начин, по който някога
божественият принцип на Отца се беше излял в посветените. Този божествен принцип на Отца, се беше излял в посветените. От този факт, с физическото тяло, с етерното тяло и астралното тяло, се свързва искрата на
Аза. Само тези, в които беше влязъл Бог Отец имаха правото така, както
вече казах, да произнасят думата "Аз", която беше всъщност, неизразимо
име на самата божественост.
Ето сега, в средата на земната еволюция, имаше хора, които започнаха да
си казват "Аз" на самите тях, да издигат Аза в съзнанието. В един такъв
човек, Исус от Назарет, влезе сега принципът на Христос. Този принцип
на Христос направи така своето влизане в Аза. Докато имаме преди това
влизането на принципа на Отца във физическото тяло, етерното тяло, астралното тяло, сега имаме влизането на принципа на Христос в човека,
който междувременно беше проследил неговата еволюция.
Припомнете си, обаче, как описах човешкото същество тези последни
дни. Казах ви: растенията унищожа ват в себе си физическата природа,
променят я би могло да се каже; животното променя физическата и етерната природа, а човекът променя физическата, етерната и астралната природа. През епохата от еволюцията на човечеството, предшестваща Мистерията на Голгота, той не ги променяше напълно; но тогава в степента, в
която неговият Аз влезе действително в неговата същност, той ги промени изцяло. Но посветеният от древните Мистерии тотално се освобождаваше от физическото тяло, от астралното, в степента, в която оставяше
божествения принцип на Отца да се излива в него и, в тази епоха вече,
ставаше Аз.
В момента в който Христос влезе в Исус от Назарет, унищожи чрез това
влизане този път не само физическото тяло, не само етерното тяло и астралното тяло, но в същото време и Аза, в степента, в която беше раз вит в
тази епоха, в Исус от Назарет. Така че, следователно, в Христос - Исус
живееше именно висшият принцип на Христос, който е в същото отношение с Аза, в какъвто е, обикновено, Азът на човекът с астралното тяло.
Това е нещо, което беше още един съвсем точен начин да се видят някогашните посветени, или които бяха развити висши способности на ясновидство. Когато тези някогашни посветени гледаха човека такъв, какъвто
50

беше в тяхната епоха, намираха, че той съединява в себе си всички сили
на всички други същества на природата, че ги обобщаваше, така да се
каже. Те видяха, че в човешкото физическо тяло може да се от крие минералното царство, в човешкото етерно тяло - растителното царство, в човешкото астрално тяло - животинското царство и накрая, човека, собствено казано. Когато тези посветени, които в тези древни времена бяха водени към ясновидство, тези отци на народите - в степента,в която някои оставаха имаха познание за това Христово събитие, за събитието на Голгота, което се подготвяше, те можаха да видят в Христос една същност, в
която имаше нещо повече, в която не само земните същества се издигаха
до човека, а човекът на свой ред, се издигаше до божествено-духовното
съществувание.
Щом е представено в човека, под формата на човешко изражение нещо,
за което ние съзнаваме, че това живее във външното физическо тяло на
човека, разбираме, че тези посветени виждаха в Христос-Исус не що повече от човек,че виждаха да броди по земята нещо, което се издигаше над
човечеството, над човешката природа. Тези посветени видяха именно
Христос-Исус в един специален блясък,не само с човешкия ален цвят, а с
един много специален лъчист блясък.
Този блясък с много специално лъчене, някогашните посветени можеха
разбира се, да го долавят върху своите съвременници: това беше силата
на принципа на Отца, която живееше в посветените. Но сега те долавяха
не само този божествен принцип на Отца, който живееше в древните посветени, сега те долавяха нещо, което лъчеше от Христос-Исус по един
специален начин, всъщност, в него не беше унищожено само физическото, етерното, астралното тяло, а също и Аза, в степента в която, в тази
епоха, той можеше да присъства в един човек.
От там идва, че не само посветените, но също и други хора, специално дарени за това можеха да виждат Христос под формата на една изключително лъчиста същност. Това беше също и изключително новият елемент за
посветените в епохата на Мистерията на Голгота: че други хора, имащи
само естествени способности, а не мистерични, дори и това да бяха отделни случаи, разпознаваха в Христос-Исус висшата при рода.
От там се роди тогава разбирането на факта, че сега, с Мистерията на
Голгота, трябваше да се случи нещо, което се беше случило преди основно само в недрата на самите Мистерии. В големия свят, в макрокосмоса
беше проектирано нещо, което беше се случило само в недрата на макрокосмоса, в недрата на малкия свят. Всъщност, в недрата на последните
места на Мистериите от Древността, бе известена в най-чиста, най-ясна
форма Мистерията на Христос и точно това известяване на Мистерията
на Христос се изгуби за модерното гражданство по време на първите че51

тири века от модерната еволюция. Тези древни посветени знаеха, че тъй
като в Христос-Исус не живееше само принципът на Отца, но и принципът на Сина, Христос-Исус представляваше нещо уникално в земната
еволюция: уникално в смисъл, че не би могло да се получи като последствие нещо такова като Мистерията на Голгота; да се получи така, че принципът на Сина да влезе и заживее в един човек, както това стана в Исус от
Назарет.
И тези посветени знаеха, че Христос е влязъл в човечеството като лечител: той е великият лечител, този, който попречва на излагането на човешкото тяло на вредите от факта, че влизането на Аза в него го прави
крехък. Защото какво би се получило, ако Христос не беше се явил като
лечител? Ако Христос не беше се явил като лечител, когато умират хората, когато се освобождават от телата си, на път да се разрушат, от факта,
че се освобождават от това тяло на път да се разруши, процесите на разрушаване биха избликнали отново върху душевния елемент, който те освобождават след смъртта. Мъртвите биха били обезпокоява ни, измъчвани от това, което представляваше в земното съществувание физическото
тяло на път да се разруши. Тези души, които са минали през смъртта биха
били задължени да виждат, че самата Земя претърпява щети от факта, че
трябва да приеме в себе си едно тяло на път да се разруши. И тези някогашни посветени знаеха, че тези, които се наричат християни, в точния
смисъл на думата, които са постигнали вътрешно изпълване с принципа
на Христос, можеха тогава да гледат долу своето тяло, което им е отнето
от смъртта и да кажат: благодарение на това, че Христос избра да живее в
нас, докато ние бяхме деца на Земята, бяхме излекували това физическо
тяло до степента, в която то може да бъде погребано в Земята без да образува за самата Земя принцип за разрушаване. Трябваше Земята да бъде
лекувана от това, което човек трябваше да има, за да стане един Аз. Защото, за да можеше да стане Аз, на него му трябваше да има едно тяло на
път да се разруши; но ако това тяло в разрушение беше продължило да
съществува, Земята би претърпяла щети. И когато душите бяха гледали
надолу своите физически тела, които Земята би прие ла в себе си, те биха
били измъчвани след смъртта под влияние на чувството, че самата Земя
би претърпя ла вреди от факта, на това физическо тяло на път да се разруши.
Ето какво е внесено чрез Мистерията на Голгота: човешките души можеха занапред да си казват, след като са преминали вратата на смъртта: да,
ние го носехме на Земята, това физическо тяло на път да се разруши; на
него ние дължим възможността да развием един по-свободен Аз в човешката същност. Но избирайки да остане да живее в Исус от Назарет, Христос излекува това физическо тяло, така че то не е вредно за земното съ52

ществуване,така, че ние можем да снишим с пълно спокойствие погледа
си върху земното съществуване, знаейки, че след Мистерията на Голгота
никакво лошо семе не пада в това земно съществуване, чрез тялото, от което човек има нужда, за да се ползва от своя Аз. И така, Христос минава
през Мистерия та на Голгота, за да спаси и освети физическото тяло за
земното съществуване.
Ако човек беше останал там така, обаче,какво би станало тогава в хода на
човешката еволюция? Ако човек би останал там така, той би могъл да каже това: в древни времена, Бог Отец е влязъл в хората, за да могат те да
постигнат Аза в качеството си на душа и като посветени, те могат да известяват на другите хора истинската същност на човека, същността на
Аза. После Синът, Христос влезе в същността на човека. Тези, които имат
достатъчна устременост за да направят така, че Христос да избере да заживее в тях, постигат, от този факт, спасяването на своите тела за земната
еволюция. Така както, чрез древния принцип на Отца, който избра да
обитава в еволюцията на човечеството, душевния елемент на хората беше
спасен чрез Мистериите, така и телесния елемент на хората ще бъде спасен от Лечителя, от Спасителя, от Христос, минал през Мистерията на
Голгота.
Но ако човек е останал единствено там, тези, които искат да бъдат сигурни, че тялото ще бъде спасено, трябва да носят Христос в себе си: той ще
бъде същността, действаща в тях, същността действаща в тях също,от
гледна точка и на тялото. И от този факт, хората не биха могли, отново да
станат свободни същества. Ако се останеше в това положение, хората биха се развили, в тази епоха, когато през ХІV век биха могли да постигнат
в себе си Христос, за да успокояват душите си след смъртта, за да могат
тези души да успокояват погледите си към Земята, така, както сега ви го
описах; но хората не биха могли да станат свободни. Когато биха искали
да станат добри, те биха били задължени да оставят Христос да действа в
тях по същия начин както в Древността Отец действаше в хората, които
не бяха посветени. В онези времена, хората са ставали свободни от факта,
че Азът се разви в тях. Посветените ставаха свободни хора в древни те
времена другите бяха несвободни, защото Отец живееше в тях, но те не
го осъзнаваха. Ако християни те, обаче, бяха същности, съзнателни за
Христос в себе си, те би трябвало, всеки път когато биха искали да бъдат
добри да изтриват своето съзнание за Аза, за да пробудят в себе си Христос в същото време, в което изтриват това съзнание за Аза. Те самите не
биха могли да бъдат добри, само Христос в тях би могъл да бъде добър.
Хората би трябвало да вървят - тук по земята, Христос би бил принуден
да избере да обитава в тях и тъй като Христос би си служил с телата на
хората, лекуването на тези човешки тела, би се осъществило. Но добрите
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дела, които биха извършили хората, биха били Христови дела, а не човешки дела.
Не това беше задачата, мисията на божия Син, свързал се с еволюцията
на Земята чрез Мистерията на Голгота. Той искаше да обитава в човечеството, но не искаше да смущава съзнанието за Аза, което се издигаше на
небосвода на човечеството. Той веднъж беше направил това в Исус, в
който живееше, начиная от Кръщението, съзнанието за Сина, на мястото
на съзнанието за Аза. Но това не трябваше да се случва с хората от бъдещите времена, Азът трябваше да може да се издига по един напълно съзнателен начин и Христос да обитава, въпреки това, в тези хора.
Затова беше необходимо Христос като такъв да изчезне от директното
виждане на хората, да остане, разбира се свързан със земното съществуване, но да изчезне от директния поглед на хората. Може да му се приложи тогава, този израз, който беше, всъщност, обичаен за този род неща в
местата на древните Мистерии: когато едно същество, видимо физически,
чието съществувание може да бъде проследено с поглед от тези, които
виждат във физическия свят, престава да бъде видимо, се казва, че то е
изпълнило своето възнесение. То е влязло именно в тези области, където
физическата видимост не се провежда вече. Така, Христос след като извърши своето Възнесение, стана невидим. Защото той би останал, в определен смисъл, на пълно видим, ако беше избрал да обитава в хората и да
изтрие Аза, така че те биха могли да бъдат добри само от факта, че, в
действителност, Христос би действал в тях.
Начинът, по който Христос беше още видим за Апостолите, за учениците,
даже след неговото Възкресение, този начин изчезна: Христос извърши
своето Възнесение. Но той изпрати на хората божествената същност, тази
която не изтрива съзнанието за Аза, до която хората се издигат не като я
гледат, а именно в недрата на духа, който не може да бъде видян. Той им
изпрати Светия Дух.
Така, Светият Дух е в действителност това, което трябваше да бъде изпратено чрез Христос, за да може човекът да запази своето съзнание за аза
и Христос да може да избере да обитава в човека, без той да има съзнание
за това. Така че, човек трябва да си каже, щом се представя в своята истинска природа в пълния смисъл на думата: когато отправям погледа си
назад, към това, което знаеха посветените от миналото, виждам, че живее
в мен принципът на Отца, който изпълва Космоса, който се из явяваше в
тези посветени от миналото и развиваше в тях Аза. Това е принципът,който живееше в нас преди да слезем във физическия свят. От факта, че
този принцип на Отца имаше своята обител в тях, посветените от миналото си спомняха съвсем ясно за начина по който живееха преди да слязат
във физическия свят. Тогава те търсеха божественото в това, което пред54

шестваше раждането, в предварително съществуващото:"Ex Deo nascimur".
След Мистерията на Голгота, за човека не можеше да съществува повече
"Аз виждам Христос", защо то тогава той не би могъл, най-точно казано,
да стане добър чрез самия себе си, тогава само Христос би могъл да бъде
добър в него. Единствено, това можеше да се случи на човека: "In Christo
morimur", той можеше да умре в Христос; той можеше да свърже Христос
с това, което в него е принципът на смъртта.
Но неговата форма на съзнанието можеше да бъде пробудена от същността, която Христос му изпращаше, от същността на светия дух: "per spiritum sanctum reviviscimus"
Виждате, имате тук това, което свързва трите същности в недрата на
Троицата. Но то включва в същото време, че е абсолютно свойствено за
християнството това, че то може да се постигне при пробуждането на духа даже без виждането на самия Христос. От факта, че Христос изпрати
Светия Дух на човечеството, той му даде способността да се издигне до
разбирането на духовното, изхождайки от това, което е интелектуално.
Ето защо не бива да се казва, че човек не може да разбере свръхсетивното
духовно чрез своя разум; човек може да оправдае това не-разбиране на
свръхсетивното единствено от факта, че се отказва да допусне Бог-Христос. В Евангелието също, е ясно посочено, че за този, който иска само да
види, който иска само да прочете, това Евангелие, самото то е едно откровение, че човек може да разбере свръхсетивно то чрез духа, който избра да обитава в него, стига само да се навежда към Христос. Ето защо ни
е казано, че в момента на Кръщението на Христос, Светият Дух се появява. И докато Светият Дух се явява, отиват в космоса тези думи: "Този е
моят обичан син, днес аз го родих".
Отец е този, който поражда, без да е бил породен, този, който полага
Сина в недрата на физическия свят.
Но в същото време Отец си служи със Светия Дух за да предаде на човечеството, че свръхсетивното може да бъде възприето с духа, даже човек
да няма виждане на този Дух, но че този Дух, чрез едно чисто, вътрешно
усилие, издига на нивото на живото даже това, което в него е абстрактна
духовност, че пробужда за живот чрез Христос, избрал да обитава в него,
трупа на мислите, които държим от нашето предирождено съществувание.
В онези времена, известяването на Светия Дух и появата на самия Свети
Дух по време на Кръщението се осъществяваше в името на Отца. И когато Христос изпрати на своите Светия Дух, това известяване стана в името
на Христос, на Сина. Това, че Отец е този, който не е породен, а поражда,
че Синът е този, който е породен от Отца, че Светият Дух е този, който е
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известен на човечеството от Отца и от Сина, също е една древна догма.
Това не е само един вид догма, наложена символично и деспотично, това,
напротив, е една мъдрост на посвещението от първите християнски векове и тя е била едва по-късно погребана в забрава, както и, най-общо, триразделността и троицата бяха погребани в забрава.
В недрата на еволюиращото човечество, божественият принцип, действащ в смисъла на християнството, не може да бъде разбран без Троицата;
и когато едно друго божествено известяване взема мястото на Троицата,
тогава това съвсем не е, в основата си, християнско известяване. Трябва
да се разберат Отец, Сина и Светия Дух, ако искаме конкретно да разберем по точен и правилен начин божественото известяване.
Също и самото Евангелие престана да бъде разбирано, когато в недрата
на схоластиката бе поставено, че човек има откровение само във вярата,
но не може да се издигне до свръхсетивното чрез познанието. Това постановление по повод човешкото познание, отделено от хората, беше вече
грях против християнството, това беше грях против известяването на
Светия Дух от Отца, по време на Кръщението на Исус и от самия Исус,
по време на изпращането на Светия Дух по време на Петдесетница.
Така че, в недрата на европейската еволюция, в това, което продължаваше да се нарича християнство, бяха извършени много грехове към християнските първоначални импулси и това, което днес е истински необходимо, е човечеството да се върне отново към тези първоначални християнски импулси.
В догмите, първоначалните християнски импулси са сковани по много
начини. Но когато влезем в живия дух, можем да накараме да се запали
отново искрата на онова, което в догмите, е истинско. Тогава догми те ще
престанат да бъдат догми. Фалшивостта в църквата, това не е защото тя е
увековечила догмите, а за щото е сковала догмите, кристализирала ги е,
изкарала ги е от полето на човешкото познание. От факта, че човешкото
познание бе ограничено единствено в сетивния свят, строгите догми кристализираха, втвърдиха се, станаха неразбираеми. Защото, да може вярата
да води някога към разбиране, е една, невъзможност. Това, което трябва
да се откупи, в недрата на човечеството, е самото познание, трябва да накараме познанието за свръхсетивното да се възвърне.
И призивът да се откупи така познанието, идва, в действителност от Голгота и прониква до нас, ако ние го разбираме по правилен начин, ако знаем, че след като премина през Мистерията на Голгота, Христос, освен божествения принцип на своя Отец, изпрати Духа в човечеството. Този, който гледа кръста на голгота, трябва да гледа, в същото време, Троицата,
защото Христос, интимно свързан с цялата земна еволюция на човечеството, изявява, в действителност, Троицата.
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Ето какво точно исках да положа във вашите сърца днес, скъпи мои приятели, и това, което трябва да ни даде основата на размишления за следващите дни.
ЧАСТ ВТОРА
ЕВОЛЮЦИЯТА НА ЧОВЕКА И НА НЕГОВОТО ОТНОШЕНИЕ С
ДУХОВНИЯ СВЯТ ПРЕЗ ВРЕМЕНАТА
ПЕТА КОНФЕРЕНЦИЯ
Дорнах, 5 август 1922 г.
Когато си служи със своето обикновено съзнание, човек познава само една част от това, което е във връзка с неговото съществувание. Когато гледаме света около нас, получаваме чрез нашето обикновено съзнание образите от външния свят, които можем да породим вътре в нас чрез нашите
сетива. И докато мислим за това, което ни дават сетивата, от което формираме мисли, ни остават спомени от тези мисли. Така че животът в душата протича по следния начин: човекът гледа външния свят, той носи в
самия себе си спомените от миналите преживяни събития.
Само че, това, което живее в спомена не е така точно познато от обикновеното съзнание. Всъщност, човешкото същество си представя това по
следния начин: то е получило от външния свят елементи на познанието,
възприятия; те произвеждат в него образи; тези образи се запазват някъде
и то може да ги накара да се покажат отново в душевния му живот под
формата на образи от спомени. Но нещата не са така. Разгледайте различните степени от пътя, който протича в човека. Вече сте наблюдавали по
какъв начин това, за което човек не се грижи специално в своите мисли,
но което наблюдава само чрез сетивата, например, чрез очите, оставя последователни образи. Гьоте описва много добре в своя "Трактат за цветовете"* /* Виж: Гьоте, "Трактат за цветовете" Париж, Триади, ІІІ издание
1983 г., стр.88/ този вид последователни образи, образувани от очите: това са образи, които малко по малко престават да дават резонанс. Гледаме
нещо, затваряме очите: променените образи престават малко по малко да
дават резонанс. В обикновения живот, малко гледаме тези образи, които
престават малко по малко, да дават резонанс, защото за да възприемаме,
въвеждаме в действие една по-енергична активност: разсъждаваме. Когато човешкото същество въвежда в действие една слаба активност на мисълта и външният свят дава образ в окото му, един последователен образ
дава резонанс по-късно. Но когато човек започва да разсъждава, той продължава, по определен начин, активността, идваща отвън и я въведа навътре и така неговият мисловен образ отеква по-късно.
Тези мисловни образи са по-силни, техният начин на отекване по-късно е
също по-интензивен от този на обикновените последователни сетивни
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образи; но при това, в основата си, това е само една висша степен. Тези
последователни мисловни образи, обаче, преставаха, въпреки всичко да
дават резонанс, така както и сетивните последователни образи престават
да дават резонанс, ако са били породени само като мисловни образи. Но
съвсем не е такъв случая. Тъй като човек няма само глава, разбира се, а
също и останалата част от своето тяло, което е нещо, съвсем различно от
главата. Главата е в действителност, главно един последователен образ на
това, което се случва на човека преди да е слязъл от духовния свят във
физическия свят чрез раждането или зачатието. Тя е много по-физическа,
отколкото останалата част от организма. Останалата част от организма е
развита по по-малко физически начин отколкото главата и бихме могли
да кажем: в главата духовното присъства, в действителност, само под
формата на образ, докато, останалата част на организма има силно изразени духовни качества. Вие имате една силно физическа глава, с пластични
форми; дълбоко, навътре слабо развит дух в духовен смисъл. И имате организъм, който в своята физическа природа не е един така силно изразен
последователен образ на това, което човек беше преди раждането, преди
да слезе на земята, и духовното е по-силно в останалата част от организма. В главата, физическото е по-силно развито, в останалата част от организма, духовното е по-силно развито.
Обаче мислите, които имаме, бяха престанали да дават резонанс, така както и последователните очни образи, ако не бяха ангажирани и изработени от нашия духовен организъм. Но духовният организъм ни би могъл да
направи нещо повече от тези образи, ако не се случваше още нещо. Всъщност, докато ние възприемаме тези образи, в които превръщаме после тези мигновени мисли, които се намират, всъщност, само нашата глава, получаваме в нас, друг образ, духовният елемент, който идва от останалата
част на света; това се получава по същия начин, по който получаваме
чрез очите образи, които изработваме в мислите; ние получаваме, обаче,
видимите образи от физическо етерния свят; така както носим в нас не само духа си, а постоянно остатъкът от духа на света влиза в нас. Вие
можете, значи, да кажете това: чрез очите вие въз приемате във физическо-етерния свят нещо, което е във вас под формата на следствие, произлизащо от образ; но отзад се намира един твърде реален духовен процес, изключая това, че той остава в несъзнателното. Човешкото същество не може да го възприеме с обикновеното съзнание. Това е един духовен процес, който протича съвсем паралелно на физическото възприятие. И докато вие възприемате образа, който дава резонанс по-късно, кратък миг в
окото, докато вие запазвате за кратко мисълта си, но която завършва също чрез прекъсване на отекването, във вас протича духовен процес; и когато си спомняте отново, вие просто обръщате погледа си навътре и гле58

дате това, което духовно се е получило във вашето вътрешно същество,
докато сте възприемали.
Илюстрирах ви това чрез нещо конкретно. Предположете, че гледате нещо във външния свят, да речем, на пример, една машина. Имате образа на
машината. В смисъла, в който Гьоте го описва, това поражда един последователен образ, който дава резонанс кратко, после престава да дава резонанс. Тогава имате мисълта за машината, която се задържа по-дълго време, но която също престава да дава резонанс. Но машината из праща, освен това, още нещо във вашия духовен организъм. Разбира се, в случая с
машината, то не е така приятно; при растението, например, то е далеч поприятно. То изпраща нещо във вас. После, да речем, един месец по-късно,
поглеждате във вас самите. Вашият спомен се ражда от това, което е влязло също в този момент, едновременно във вас, без да го знаете, това, което е породила мисълта. Не мисълта обикаля тук долу, а един несъзнателен духовен процес. Него наблюдаваме после. Да си спомняме, това означава да наблюдаваме, да наблюдаваме по-късно един духовен процес,
протекъл паралелно на физическото възприятие. Виждате ли, ето, в действителност, по какъв начин живеем в света ние, хората: нашето съществувание има продължителен, непрекъснат ход; ние сме в недрата на океана на духовния свят. И после, между смъртта и едно ново раждане, ние
продължаваме нашето съществувание в този духовен свят. Има, обаче,
епохи, в които изкарваме глава от духовния свят. Значи, продължаваме да
се преместваме и, в определени епохи, излизаме, както риба, която изкача
за миг извън водата. Това е земният живот. После се потапяме отново.
После идва отново един земен живот. Всъщност, ние не изплуваме от този океан на духовния живот чрез нашето същество, а само чрез главата.
Там, долу, продължаваме да стоим в недрата на духовния свят. С нашето
обикновено съзнание, обаче, ние не знаем какво, всъщност, става. Значи,
за духовното възприемане, нещата в действителност, са такива, че можем
да кажем: човекът живее между смъртта и едно ново раждане в духовния
свят. После главата излиза и влиза в своето физическо същество, но за
най-съществената част от самия него, той продължава да стои в духовния
свят, даже между раждането и смъртта. И това, че оставаме да плуваме в
този океан, е нещо добро за нас, защото иначе ние няма да имаме спомени. Това, което ни дава духовния свят, то прави възможно спомнянето.
Спомнянето е един духовен процес, който принадлежи изцяло на един
обективен свят, а не само на един субективен свят. Обикновеното съзнание греши, по същия начин като някой, който има пред себе си планина с
кула. Сега, той вижда това много ясно, той вярва сега, че това е реално.
После се отдалечава. Кулата му се явява все повече и повече в перспектива и, като я вижда все повече и повече в перспектива, ще се опита да ка59

же: сега аз имам само един образ, това пред мен не е реално. По същия
начин ние се отдалечаваме от реалността във времето. Кулата не се променя от гледна точка на своята реалност в пространството, когато нашият
образ се променя. И в това, което се отнася до нейната реалност, това, което отговаря на нашия образ на спомена също малко се променя. Той продължава да съществува, така както и нашата кула продължава да съществува. Ние грешим обаче, защото не сме способни да пристъпим към едно
точно оценяване на нашата временна перспектива. Така, много неща, които се отнасят до човека, трябва да бъдат просто уточнени. Това, което в
нас е съзнание, развиващо се във времето, всъщност, не е нищо друго, освен едно виждане на миналото в перспектива. Миналото не преминава, то
продължава да съществува. Нашите образи само се поместват, във временната перспектива.
Обаче, това именно е отношението, в което се намират вътре в нас най-духовните процеси, в действителност, даже между раждането и смъртта,
което се променя основно за хората по време на земния живот. Когато
наблюдаваме човешкото същество, то е съставено, знаем, от физическо
тяло и от етерно тяло. Но това е само тази част от човека, която нощем
остава в леглото, докато той спи. Денем, към това физическо и етерно тяло се вмъкват астралното тяло и Азът. Азът на хората, живели преди Мистерията на Голгота - всъщност, тези хора бяхме ние, в предишните инкарнации - потъваше малко по малко в мрака по време на периода, предшестващ непосредствено Мистерията на Голгота. Хората се пробуждаха,
по различен начин от хората, живели след Мистерията на Голгота. Астралното тяло пак проникваше изцяло етерното тяло. Но Азът проникваше
па различен начин, проникваше много дълбоко в етерното тяло. Днес това вече не е така. Днес Азът прониква само в тази част на етерното тяло,
която формира главата. Така че при някогашния човек Азът потъваше изцяло и стигаше, от този факт, чак до най-долните части на етерното тяло.
Днес, той не прониква чак до долу, а само в главата. Затова ние можем
днес да мислим интелектуално. В момента, в който бихме се потопили
по-дълбоко, бихме имали вътрешно инстинктивни образи. И Азът е в действителност още силно навън от физическото тяло при днешния човек.
Така, че неговата интелектуалност почива именно на факта, че той не потъва повече със своя Аз в цялостта на своето етерно тяло. Ако това станеше, той щеше да има едно инстинктивно ясновидство. Обаче, тъй като
той не потъва повече в цялостта на своето етерно тяло, а само в това на
главата, той вече няма това инстинктивно ясновидство, а едно ясно съзнателно виждане, едно ясно съзнателно възприятие на външния свят; това е
само едно възприятие на външните свят чрез главата, каквото е именно
нашето възприятие. Някогашният човек виждаше чрез цялото своето чо60

вешко същество. Модерният човек вижда само чрез главата. И главата е
именно това, което има най-физическа природа между раждането и смъртта. Но човека от интелектуалната епоха е дадено също само това, което
възприема чрез своята физическа глава и още чрез етерното тяло на своята глава: мислите, които той може да оформи. Процесът на спомняне вече, който, всъщност, се провежда най-долу, се изплъзва от съзнанието му.
Модерният човек има за него една изцяло фалшива интерпретация, както
ви изложих.
От този факт, някогашният човек не виждаше само около себе си външния физически свят, а зад него духовната същност. Физическият свят за
него нямаше така чисти обособени контури, а много по-замъглени контури, отколкото за модерния човек. Но в замяна на това, зад нещата, които
се простираха във физическия свят, той виждаше навсякъде божествени
духовни същности от по-нисша природа а също и други, от по-висша
природа. Да се смята, че когато някогашните хора описваха своите богове
в природата, са си измисляли нещо е една лекомислена и наивна представа. Те нищо не са си измислили. Това би било също толкова наивно, колкото, ако се каже, че някой, който ни потвърждава, че е видял това или
онова, пробуждайки се, че просто си го е измислил. Древните не само че
не си измисляха нещата, а ги виждаха, тъчащи във вижданията на сетивния им поглед; всъщност, нещата, които виждаха бяха много по-неточни,
защото те ги виждаха на задния план на божествено-духовната реалност,
която се разстилаше. Образът на света, който имаше човекът от миналото
беше, значи съвсем друг. Защото в момента на събуждането той се потапяше, по-дълбоко в своето етерно тяло и от този факт той имаше един
различен образ за света. Той беше в самия него и от този факт божествено
духовните същности му се показваха в своята предопределеност.
Човешкото същество потопяваше погледа си в световете на боговете, които предшестваха неговия собствен свят. Боговете му показваха своята
определеност и докато той потопяваше погледа си в световете на боговете, можеше да възприема предопределеността на боговете. Той можеше
да каже: аз зная откъде идвам, зная с кой свят съм свойствено свързан.
Това идваше от факта, че човек можеше да има изходната точка на своята
перспектива на самия себе си. Той правеше от своето етерно тяло един
орган способен да възприема този свят на боговете. Това, модерният човек не може да го прави. Той може да взе ме изходната точка на своята
перспектива само в главата и тя е външна за най-духовната част от етерното тяло. Етерното тяло на главата е нещо хаотично, не е така устроено,
както е етерното тяло на останалата част от организма. Ето защо в наши
дни, човекът вижда точно физическия свят, по по-прецизен начин от някога но не вижда вече боговете, намиращи се отзад. Но в настоящата епо61

ха, той се подготвя за това по определен начин. Той е на път да се освободи изцяло от самия себе си и да вземе своята перспектива от вън. Ето какво очаква човека в бъдеще. Сега, той всъщност е на път вече да постигне
това, защото щом не се намира вътре в нищо друго, освен в своята глава,
тогава, в действителност, той е в света само чрез най-абстрактните мисли.
Действително, той вече не е във вътрешността на нищо, би могло да се
каже; така нещата са изказани по малко краен начин, но можем да кажем:
човек не се намира в нищо повече, освен в своята глава. Защото една човешка глава ви дава само съзнание за физическото земно съществувание.
Но в степента, в която човекът се освободи от своята глава, ще постигне
отново познанието, но този път за са мия човек. Когато човешкото същество беше още в самото себе си, то получи познанието за определеност та
на боговете. Освобождавайки се от самото себе си, то може да получи
познанието за своята собствена космична предопределеност. То може да
потопи погледа си в самото себе си. И само ако хората искаха още от сега
да направят реални усилия, главата абсолютно не би им попречила толкова, колкото се смята, обикновено, да потопят своите погледи по този
начин в своята собствена човешка предопределеност, в човешкото космична предопределеност. Единствената пречка е тази, че хората толкова
упорстват в нежеланието си да живеят другаде, освен в своята глава; и
така, както се говори за локална политика, така би могло да се говори също за познание на човека, ограничен в главата си. Намираме се пред липсата на желание да се гледа отвъд това, което произвежда главата, хората
днес абсолютно не искат да склонят да зачетат, изхождайки просто от
своя здрав разум, мъдростта за човека, която Антропософията предлага
като нещо, което може да се научи за хората.
Така, човекът е на пътя към познанието за човека, защото взема малко по
малко своята изходна точка вън от човека. Така че, това е,следователно,
общата предопределеност на човечеството - да се освобождава все повече
и повече от етерното тяло и да постига познание за човека. Но това, естествено, е нещо, което е свързано с определена опасност. Губи се малко по
малко - или най-малко съществува възможността да се изгуби, връзката с
етерното тяло. В космичната предопределеност на човечеството, то беше
предотвратено именно чрез Мистерията на Голгота. Докато човек видя
някога определеността на боговете отвън, занапред той е потенциално
способен да вижда своята собствена космична предопределеност на човека. Но, от факта, че се освобождава все повече и повече от самия себе
си и че Мистерията на Голгота се разбира така, както горещо препоръчваше апостол Павел: "Не аз, а Христос в мен", човек влиза отново в човешка та същност чрез своята връзка с Христос. Значи, именно чрез опитността на Христос той може да понесе това прогресивно освобождаване. Но
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трябва тази Христова опитност да става все по-интензивна. Ето защо, когато в течение на предопределеността на световете, външният свят на боговете започва прогресивно да се затъмнява, видяхме да се пропуква прогресивно в човека възможността да има сега една предопределеност на
Бог, като самата тя се разви на Земята, която значи, е изцяло свързана с
човека.
Нещата стоят така, когато си представяме човека от миналото, той имаше
около себе си своите възприятия за боговете. Той си ги образуваше изхождайки от образи. Това беше неговата митология, митът. Тези възприятия за богове прогресивно се замъгляваха. Около човека съществува, по
определен начин, само физическия свят. Но той има, в замяна на това,
възможността да се свърже отново, в своето вътрешно същество, с една
предопределеност на бог, при преминаването на смъртта чрез бога, при
възкръсването на бога. В древните времена, човекът насочваше погледа
на духа си навън, той виждаше определеността на боговете изхождайки
от това, си създаваше мита, изживян в образи, в подвижни образи, митът,
който може да има многообразни форми, защото живее основно по найпроменливия начин в духовния свят. Бих искал да кажа, че този свят на
боговете беше вече нещо възприемаемо за земния човек с определена степен на въздействие, когато той го възприемаше в своето инстинктивно ясновидство. Хората даваха също на тези образи от света на боговете различна форма в зависимост от особеностите на своите характери. От този
факт, митовете на различните народи станаха различни. Човек възприемаше един истински свят, но той възприемаше този истински свят по-скоро
в сънищата, които, все пак, произлизаха от външния свят. Това бяха образи с една по-голяма или по-малка прецизност, но прецизността не беше
достатъчно голяма, за да имат, един единствен смисъл за всички хора.
Дойде, обаче, една предопределеност на бог, която се разви на самата
Земя. Другите предопределени за богове бяха по-далеч от човека. Човек
ги виждаше в перспектива. А също не ги виждаше така ясно. Те бяха подалеч от него в своя земен живот. Христовото събитие е съвсем близо до
него, по отношение на земния му живот. Той виждаше боговете неясно,
защото ги виждаше, така да се каже, в перспектива. Той не виж да още
достатъчно добре Мистерията на Голгота в нейната цялостност, защото
тя е твърде близо до него. Той забелязваше боговете в перспектива с известни неясноти, дължащи се на перспективата, защото те бяха далеч от
него, твърде далеч, за да може той да ги вижда съвсем ясно, иначе всички
народи щяха да създадат един и същ мит. Мистерията на Голгота е твърде
близка до човека. Той е свързан с нея твърде силно. Най-напред трябва
той да постигне още перспективата; от факта, че се освобождава все пове63

че и повече от самия себе си, той трябва да постигне перспективата за
предопределеността на бог на земята, за Мистерията на Голгота.
Ето защо, тези, които живееха в епохата, в която се изпълни Мистерията
на Голгота и имаха още ясновидски способности, не се затрудняваха да
разберат Христос. Те не се затрудняваха, защото го бяха видели, това е
сигурно, света на боговете и защото знаеха сега, че Христос, напускайки
този свят на боговете, е дошъл на земята, за да изпълни тук своето бъдещо предопределение, което започва с Мистерията на Голгота. Всъщност,
те видяха Мистерията на Голгота също неясно, но до Мистерията на Голгота те можеха да виждат добре Христос. Можеха също да кажат безкрайно много неща за Христос в качеството му на Бог. Те не дискутираха какво е станало с този Бог, когато е слязъл в един човек чрез Кръщението на
река Йордан. Имахме също в първите времена на християнството една
съвсем характерна христология и не исусология. И тъй като светът на боговете престана най-общо да бъде нещо познато, христологията се превърна много скоро в една чисто и просто исусология. И исусологията стана силна до ХХ век, когато Христос не беше вече разбран даже чрез усета, когато, напротив, за модерната теология беше въпрос на чест да разбере Исус по възможно най-човешкия начин, без да се грижи за Христос.
Но трябва именно чрез духовното познание, да се открие перспективата
позволяваща да се постигне познание за това, което е от значение за
Христос в Исус. Защото само така, като се излезе от връзката с човека и
се гледа само навън, стана възможно, чрез завоя, който определя връзката
с Христос, да се гледа отново човека и самото човечество с интерес, чрез
завоя, който определя разбирането на Мистерията на Голгота.
Така че, можем да кажем: освобождавайки се от самото себе си, човечеството е на път да превърне малко по малко духовната реалност в нейната
цялостност в абстрактни идеи и понятия. В това отношение, човечеството
отиде вече много далеч и е възможно да му бъде запазена следната съдба:
хората биха могли за напред да продължат да вървят в своята способност
за абстракция, в своята интелектуална способност и да изработят в самите
тях един вид изповядване на вярване, чрез което биха си казали: да ние
извършва ме, разбира се, опитност с една духовна реалност, но тази духовна реалност е, то се знае, един мираж, тя няма тежест, това са само
идеи. Трябва човек да открие възможността да изпълни тези идеи с духовна субстанция. Той ще постигне това, в опитността си с Христос, по
време на преминаването през интелектуалния живот. Така че, модерният
интелектуализъм трябва да се слива със съзнанието за Христос. Това ще
стане, когато хората откажат решително и непринудено да правят признанието, че не могат да намерят това съзнание за Христос по пътя на интелектуализма.
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Виждате в древни времена, човек говори за Грехопадението. Той използваше този образ на Грехопадението в смисъл, че според своята същност
принадлежеше на един висш свят и падна в един нисш свят, което напълно отговаря на действителността, ако това се приема в образна форма.
Може би се говори за падение в реален смисъл. Някогашният човек имаше ясно чувство, когато си казваше: аз паднах от една духовна висота и
се свързах с една нисша реалност; така, модерният човек трябваше да
открие, че мислите, които стават все по-абстрактни го водят също към
един вид падение, но към едно падение, което върви нагоре, при което човек пада по един определен начин нагоре, значи, се издига, но се издига
за своята загуба, по същия начин, както човекът от миналото усещаше, че
пада за своята загуба. Човекът от миналото, който разбра още Грехопадението в смисъла на миналото, видя в Христос този, който постави човека в правилна връзка с този грях, т.е., с възможността за изкупление: както човекът от миналото, когато разви съзнанието, видя в Христос този,
който го изправи от Грехопадението, така модерният човек, който влиза в
интелектуализма, би трябвало да види в Христос този, който му дава тежест, за да не излитне духовното далеч от Земята или, по-скоро, далеч от
света, в който се счита че е.
Човекът от миналото считаше христовото събитие основно в смисъла на
еволюция на волята, което е, разбира се, във връзка с Грехопадението; така модерният човек би трябвало да се научи да разглежда Христос във
връзка с мисълта, но една мисъл, която ще изгуби неизбежно действителността, ако човек не е в състояние да и даде тежест така, че да може да
открие действителността в живота на самата мисъл.
Особено необходимо е да си казваме, че човекът преминава през еволюция. И както апостол Павел можа да говори с пълно право за стария Адам
и новия Адам, за Христос, така модерният човек може с пълно право да
го прави също, в определен смисъл; трябва само той ясно да вижда, че човекът, който имаше още в себе си съзнанието на миналото се чувстваше
повдигнат от Христос и че модерният човек трябва да чувства, че Христос го предпазва от опасността да бъде хвърлен от високо в небитието
/липса на живот/, от чистата абстракция, от чистия интелектуализъм. Модерният човек има нужда от Христос, за да направи от своя грях, който го
заплашва да се изгуби в далечините, нещо, което може да стане отново,
добро в него. И мисълта става добра от факта, че тя може да се свърже отново с истинската действителност, духовната действителност, а също,
именно за този, който разбира мистериите на света, съществува възможността да постави Христос в най-модерната еволюция на съзнанието.
И сега, върнете се отново на нашия предишен образ, където се спрях на
човешката способност за спомняне. Там можем да кажем това: да, ние
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продължаваме да живеем като човешки същества в духовния свят, като
изкарваме навън главата си, за да гледаме физическия свят. Но ние не изплуваме нацяло, изкарваме навън само главата си. Ние оставаме в духовния свят, така че, даже ходът на нашите спомени се развива в него. Светът на нашите спомени остава долу, в океана на духовния свят. Виждате,
докато се намираме между раждането и смъртта и не сме достатъчно силни в нашия Аз, за да видим всичко, което се случва там долу даже с нашите спомени, не забелязваме нищо от това, което става за нас, за човечеството в модерната епоха. Но когато преминем в смъртта, нещата стават сериозни за това, което се отнася до духовния свят, до който се издигаме в нашето физическо съществувание като риба, която идва да глътне
въздух. И там, когато гледаме назад, ние не вярваме, че виждаме нетрайни образи, отдавайки се на грешката да вярваме, че временната перспектива също би убила действителността. Човешкото същество, по отношение на спомена, който е във времето, няма същото поведение като този,
който на основание на пространствената перспектива, не гледа на това,
което вижда от дистанция като на действителност, а като на обикновени
образи; който, следователно, би казал: всъщност, когато се отдалечавам
много, кулата там - долу е наистина толкова малка, ужасно малка, която
не може при това да бъде действителна, защото хората не могат, все пак,
да живеят в една толкова малка кула, а също и тя не може да бъде действителна. Това е, приблизително, неговото основание. Когато човешкото
същество отправя ретроспективен поглед във времето, то не гледа на образите от спомените като на действителни, защото не зачита временната
перспектива. Но това спира, когато спре всяка перспектива, когато се намираме вън от пространството и времето. Когато преминем в смъртта, това спира. Тогава този, който живее във временната перспектива, се представя много силно под аспекта на действителността.
Възможно е, обаче, да сме включили в нашата опитност това, което наричам съзнание за Христос. После, след смъртта, гледаме назад и виждаме,
че сме свързани в живота с действителността, която не сме изживели само по абстрактен начин. Перспективата спира, действителността е тук.
Но ако ние сме останали в нея на една чисто абстрактна опитност, тогава,
разбира се, действителността е там, но в земния живот, сме построили
картонени кули. Построили сме нещо, което няма никаква вътрешна солидност. С интелектуалното знание може да се построи, разбира се, нещо,
но то няма солидност, то е крехко и трошливо.
Така че, модерният човек има нужда да бъде пропит от съзнанието за
Христос, за да се свърже с действителните неща, за да построи не картонени кули, а духовни кули. За земята, картонените кули са конструкции,
чиито основи не са достатъчно твърди. За духовния живот, картонените
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кули са нещо, под духа. Картонените кули продължават да стоят там, където са построени. Само за земното съществувание те са твърде слаби; за
духовното съществувание, са твърде компактно физически. Хората не могат тогава да се откъснат от тази физическа компактност, но която има,
всъщност, една по-незначителна действителност, по отношение на духовното; те остават свързани със Земята, не постигат свободна връзка със
земното съществувание, когато са построили картонени кули чрез интелектуализма.
Вие виждате, съзнанието за Христос има именно за интелектуализма една
твърде реална важност, една важност за нашето съществувание в смисъла
на една истинска доктрина на изкуплението - изкуплението на построяването на картонени кули - след като сме преминали прага на смъртта.
Тези неща не са догми за Антропософията, тези неща са познания, които
могат да бъдат постигнати точно така, както могат да бъдат постигнати
математически знания от този, който знае да използва математическите
методи.
ШЕСТА КОНФЕРЕНЦИЯ
Дорнах, 6 август 1922 г.
Когато се появи преди известно време първият том на "Упадъка на Западния свят"* /* Освалд Шпенглер, "Упадъкът на Западния свят", ІІ том,
Мюних 1920 /І/ и 1922 /ІІ/. Всички пасажи цитирани от Щайнер се намират във втората част. Сведения на издателството в един том, Мюних,
1973/ на Шпенглер, можеше да се види в тази литературна публикация
нещо, което таи в себе си желанието от заемането надълбоко с елементарните явления на упадъка и залеза на нашата епоха. Там можеше да се види някой, който, за много неща, действащи в нашата настояща епоха в цялостта на Западния свят, имаше чувството, и тези импулси трябва, всъщност, да водят малко по малко към едно тотално хаотизиране на западната
цивилизация с нейната американска пристройка; някой, който, с това чувство, правеше усилие с много знания и овладявайки много научни идеи,
да се отнася с един вид съдене на тези явления.
Вярно е, и разбира се, това се виждаше, че Освалд Шпенглер виждаше
това, което е в упадък. Хората си даваха сметка още от тази епоха, както
беше и при него, при когото мисълта беше изцяло обзета от това залязване, на това основание той имаше предвид всичко, което е в залеза си;
защото той усещаше упадъка в цялото разположение на своята собствена
душа, той не очакваше вече нищо - това можеше да се разбере от всеки от всичко онова, което можеше да излезе още от цивилизацията на масата. Той вярваше, че Западният свят беше тръгнал на път да стане именно
жертва на една определена форма на цезаризъм, на една определена фор67

ма на демонстрация на сила от страна на изолираните индивиди, които
биха заменили култури и диференцирани и структурирани по различни
начини цивилизации с една обикновено и брутална действителност.
Можеше да се види как един човек като Шпенглер нямаше ни най-малко
усет за факта, че може да излезе от волята на човечеството избавлението
за тази култура и тази цивилизация на Западния свят, ако тази воля е насочена в смисъл да се изтъкне, с лице към всичко, което се поглъща и
унищожава, цялото забулено отвън, в залеза, тази нова сила, която може
да бъде извлечена въпреки всичко, от вътрешността на човека, ако той го
иска днес. Освалд Шпенглер нямаше ни най-малко усет за една нова сила
от този род, която, естествено, трябва да бъде една духовна сила,която
трябва да почива върху изработване на това, което е духовно.
Можеше да се види така, как един човек, изпълнен от знание и разум,
който, изхождайки от един определен начин на проникващо виждане може да формулира толкова добри впечатления, а не можеше, всъщност, да
постигне нещо друго, освен да се надява на един определен начин на брутално разгръщане на сила, на когото и през ум не му минаваше за нещо,
което е духовно, на когото и през ум не му минаваше за всякакъв вътрешен стремеж на човечеството, което почива само именно върху едно разгръщане на външна брутална сила.
И при това, когато се появи първият обем, човек можеше да има най-малко определен респект от тези - ще трябва още веднъж да употребя тази
дума - проникваща духовност, с лице към вцепенеността и задремалостта,
и толкова далеч от висотата на силите, които придвижват историята и които дават днес тона, толкова маниери именно в литературния свят.
И ето че, малко след това, се появи вторият том на Освалд Шпенглер и
той показа много по-силно всичко, което живее в един човек от днешното
време, което самият той отблъсква с определена бруталност всичко, което
е действително духовно, всичко възможно виждане за света, всяка възможна концепция за света.
Този втори том е също изпълнен от смисъл, разбира се. Но въпреки изпълнените от смисъл впечатления, намиращи се тук, той не предлага,
всъщност, нищо друго, освен ужасната стерилност на една крайно абстрактна и интелектуална мисъл. Нещата са толкова по-крайно забележителни, когато се види в тях до какво особено устройство на ума стига една личност от днешното време, която има, все пак размах.
В тази книга в този втори том на "Упадъкът на Западния свят" на Шпенглер, изключително интересни са началото и краят. Но това начало и този
край са тъжно интересни; те характеризират, всъщност, цялата психична
конфигурация на този човек. Достатъчно е да се прочетат, започвайки от
68

началото само няколко фрази и веднага попадаме в психичното състояние
на много хора от днешното време.
Това, което трябва да се каже е от значение не само за немската литература, то има едно напълно интернационално значение. Шпенглер започва
така: "Погледни цветята, вечер, когато, при залез слънце те се затварят
едно след друго: едно безпокойство прониква в теб, едно енигматично
чувство, на страх от това сляпо, сънищно съществувание, свързано със
земята. Гората няма, поляните мълчаливи, храстът там долу, тези мустачки тук, не помръдват. Играе вятърът с тях. Само мушичката е свободна.
Тя танцува още в светлината на вечерта; тя се премества и отива там, където иска* /* Шпенглер, стр. 557/" и т.н.
Изходната точка в цветята, в растенията…е добре, когато исках да съобщя за това, което дава най-вече на мисълта от днешното време неговия
характерен белег, непрекъснато бях принуден да започвам с начина на
разбиране, който човек прилага днес към неживата природа, минералната, неорганичната. Може би, повечето от вас ще си спомнят, че за да характеризирам изследването, свойствено за днешната мисъл, за прозрачност на погледа, аз няколкократно използвах примера с удара на две еластични топки, където от състоянието на първата топка, може да се предвиди чрез лесно разбираеми пресмятания, състоянието на другата топка.
Естествено, някой, имащ психичния калибър на един Освалд Шпенглер
би могъл да каже: но с обикновена мисъл, човек не знае така добре как
силата на еластичността действа там - отвътре, как протичат нещата понадълбоко. Е, добре, този, който мисли така, не знае точно, кое е важното
днес в прозрачността на мисълта. Защото едно възражение от този род
има ни по-голяма, ни по-малка стойност от тази, която ще има някой, когато казвам: а той ще ме обори: всъщност, ти не я разбираш, защото не си
анализирал състава на мастилото, с което е написана фразата. Важното
винаги е това да се намира за какво става въпрос. Когато гледаме неорганичната природа в нейната цялостност, не става въпрос за импулси на
сили, както могат евентуално още да бъдат намерени отзад, така както не
може да става въпрос за мастилото, зад това, което е написано, а за това,
че човек има прозрачност в своя мисловен процес.
Това е, което човек е постигнал от епохата на Галилей и Коперник: един
определен начин на мислене, кой то най-напред излага, че човек не може
да разбере чрез него нещо друго, освен неживата, неорганична материя,
но че, от друга страна, щом човек се отдаде от тази мисъл, която образува
най-напред най-примитивната, най-простата форма на чистата мисъл, човек може да развие в себе си за първи път свободата на човешката душа,
свобода на човека изобщо. Само този, който възприема природата на
предметното мислене в своята прозрачност - такава, каквато тя живее в
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неживата природа - може после да се издигне до другите процеси на мисленето и наблюдаването, до това, което прониква с внимание мисленето:
имагинацията, инспирацията, интуицията.
Първата задача на този, който в най-интимен смисъл иска да каже днес
своята дума за това, което се отнася до външното устройство на нашия
културен живот е, значи, да отбележи върху какво почива, всъщност, силата на днешната мисъл, най-точно.
И този, който е усетил така тази сила на днешната мисъл знае, че тази мисъл действа в машината, че тази мисъл ни е донесла модерната техника, в
която ние конструираме, изхождайки от тази мисъл, външни, неорганични, неживи структури, които имат цялата прозрачност, необходима за нуждите на външната активност на човека.
Само този, който най-напред е разбрал това, върви напред в опознаването
на факта, че в момента, в който ние гледаме цветята в тяхната цялостност,
влизаме в тази мисъл, която е схваната най-напред в своята абстракция, в
най- големия безпорядък. Този, който иска да има тази мисъл с нейната
кристална прозрачност за минералния свят единствено в нейната абстракция, а не само като преминаваща точка за еволюцията на човешката свобода, този, който, напротив, отправя своя поглед само в мисълта, с тази
мисъл върху растителния свят има пред себе си, в света на растенията нещо мъгливо, мрачно, мистично, което не може да проникне с поглед. Защото в момента, в който издигаме погледа си към растителния свят, трябва да си дадем ясна сметка, че трябва най-малко да действаме както Гьоте
искаше да го прави със своето първоначално растение и с принципа, чрез
който той проследи метаморфозата на първото растение, преминавайки
през всички растителни форми; най-малко в този смисъл, в смисъла на
Гьоте, този, който прави своите дистанции по отношение на едно познание за истинските сили свойствени за мисълта, които господстват в неорганичното, ще има в растителния свят чувството, че този свят остава
мрачен и мистичен в най-лошия смисъл на нашата епоха, ако човек не
върви напред до един имагинативен начин на наблюдаване - най-малко
именно в смисъла в който Гьоте основа своите ботанически понятия.
Когато някой като Освалд Шпенглер отказва имагинативното познание и
започва, при това с растителния свят, заема се да го описва, не постига
нищо, което може да даде яснота и сила, постига един безпорядък от мисли, една мистичност, в най-лошия смисъл на думата, а именно, материалистичната мистика. И ако трябва да кажем това за началото, чрез това
начало именно, се характеризира, в същото време, края на тази книга.
Краят на тази книга говори за машината, за това, което именно бележи
модерната цивилизация със своя отпечатък; обаче, от друга страна, машината се противопоставя на човешкото същество, защото това е нещо,
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което, всъщност, най-напред е чуждо на неговата природа; и при това,
точно по повод машината той разви прозрачната мисъл.
Известно време след появата на книгата на Освалд Шпенглер под влиянието на ефекта, получен от книгата на Шпенглер, изнесох лекция в Щутгарт, във Висшето техническо училище, върху Антропософия та и техническите науки; исках да покажа, че именно, потапяйки се в техниката човекът разви устройството на живота на душата си, което го прави свободен. Така че, от факта, че чувства, че цялата духовност е елиминирана от
света на машината, той получава импулса - именно в недрата на света на
машината - да накара да изскочи от своето вътрешно същество духовността чрез едно вътрешно изскачане; така че този, който разбира какво е
днес мястото на машината в цялата наша цивилизация е просто задължен
да си каже: тази машина със своята дръзка прозрачност, със своето брутално, ужасно, демонично отсъствие на духовност, задължава човека, за
да разбира поне малко самия себе си, да накара да изкочи от своето вътрешно същество тези духовни семена, които са в него. Чрез противопоставяне, машината задължава човека да развива един духовен живот.
Това, което тогава исках да кажа, не беше, трябва да го кажа, разбрано от
никого, така, както го констатирах след отражението на тази лекция.
Накрая на своя труд, Спинглер се отдава на разисквания по повод машината. Е добре, това, което четете там по повод машината приключва накрая с един вид хвалебствие на страха от машината. Това, което е казано
по повод машината е абсолютно нещо, което човек може да изпита като
връхна точка на пристрастна привързаност на модерния човек по отношение на машината, което той изпитва като един демон, по начина, по който
определени пристрастни хора изпитват демоните. Той описва изобретателите на машината; той описва как малко по малко машината се налага,
как малко по малко машината завладява цивилизацията. Той описва хората, които видяха машината да влиза в тяхната епоха: "Пред всички стоеше опасността, всъщност фалшива, че дяволът е намесен в тази игра: той
искаше да изведе духом на тази планина, където им обещаваше цялата
власт на земята. Това осъзнава сънят на вечното движение на тези странни доминиканци - този Пиер Перегрен - чрез когото човек ще изтръгне от
Бога неговото всемогъщество. Те се поддаваха постоянно на тази гордост; те изтръгнаха от божествеността нейната тайна, за да бъдат Бог самите те* /*Шпенглер, стр.1187/.
Значи, Освалд Шпенглер схваща нещата по следния начин: тъй като човекът е постигнал това да бъде господарят на машината, той може, именно
основавайки се на това господство, да стигне до там, да си въобразява, че
е Бог, защото Богът на световната машина е по негово мнение, господар
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на машината. Как човекът да не се чувства издигнат до ранга на един Бог,
щом сега е господар на един микрокосмос!
"Те полагаха усилия да уловят законите с космична стойност, за да ги
превърнат в сила и създадоха така идеята за машината, малък космос,
който се подчинява вече само на волята на човека. Но от този факт те
преминаха онази тънка граница, където за обожателното благочестие на
другите, започваше греха и за това те умряха, от Бейкън до Джордано
Бруно. Машината принадлежи на дявола: ето това винаги е усещала истинската вяра"* /* Ибид/.
Очевидно е, неговата умисъл тук е просто иронична. Но вижда се, че тя
не е само иронична, когато по своя духовен начин, тя употребява думи,
имащи едно малко архаично отекване. Това показва следният пасаж: Но
тогава, заедно с национализма, идва изобретяването на парната машина,
която прави революция във всичко и преобразява основно и напълно образа на икономиката. До тогава природата служеше; сега тя става роб,
който човек е вкарал в робство, и - подигравателно - нейната работа се измерва в конски сили. От мускулната сила на негрите, наети в организираните предприятия се премина към органичните резерви на земната обвивка, където беше акумулирана, под формата на въглища, жизнената сила
на цели хилядолетия; и днес погледът се обръща към неорганичната природа, където се вкарват в участие хидравлични те сили в помощ за въглищата. С милионите и милиардите парни конски сили, цифрата на населението нараства до степен, каквото никоя друга култура не би вярвала никога, че е възможна. Това нарастване е продукт на машината, която иска
да бъде накарана да работи и да бъде управлявана и която заменя стократно силите на всеки индивид. Човешкият живот става много скъп, по причина на машината. Трудът става голя мата дума на етичното разсъждение.
През ХVІІІ век той загуби във всички езици своя презрян смисъл. Ма шината работи и заставя човека да свързва труда си с нейната работа. Цялата
култура се намира стигнала до една степен на активност, от която земята
потреперва.
Това, което се разгръща тогава в пространството на един век е спектакъл
с такова влияние, че човекът от една бъдеща култура, дарен с друга душа
и други страсти, ще бъде по необходимост потопен в чувството, че в тази
епоха природата се е разклатила. При други обстоятелства, политиката
потъпка с презрение градовете и народи, икономиката на хората навлезе
надълбоко в съдбите на растителния и животински свят, но това опира само до живота и после се замъглява. Но тази техника ще остави следи от
своите дни, когато всичко ще бъде изгубено и погълнато. Тази фалшива
страст промени образа, който дава повърхността на земята./…../
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И тези машини приемат все повече и повече една нехуманизирана форма,
по-аскетична, мистична, езотерична. Те обхващат земята от една безкрайна мрежа от сили, от течения и от високо налягане. Тези ангренажи, валяци и лостове замълчаха. Всичко, което решаващо, се оттегля навътре.
Човек усети машината буквално като дяволска. В очите на един вярващ,
тя означава лишаването от Бога. Тя отстъпва здравата, при чинност на човека и е приведена в действие от него в тишина, неудържимо, с един вид
пророческо всезнание.
Никога микрокосмосът не е имал, по отношение на макрокосмоса едно
по-силно чувство на превъзходство. Тук, малки живи същества, чрез своята интелектуална сила поставиха неживото под своя зависимост. Няма
равен на този триумф, който само една култура да е постигнала и, може
би за малко векове само.
Но именно чрез това, фалшивият човек е станал роб на своето творение*
/* Ибид стр.1188/.
Ние виждаме да се явява тук цялата обърканост на мислителя, пред машината. Този мислител не се съмнява изобщо за това, че машината не може да бъде нещо мистично по един или друг начин в очите на този, който
възприема именно не-живото по свой начин, лишен от мистичност.
И така, ние виждаме, че Освалд Шпенглер започва с едно конфузно представяне на растителното, защото, всъщност, той няма ни най-малка идея
за природата и характера на днешното познание, интимно свързано с еволюцията на живота на машината, защото мисълта остава за него само една абстракция и че тя не може и да разкрие, че машината е функция на
мисълта в това, което е в кръга на дейностите на машината. Мисълта тук
става абсолютно един образ без същност, за да може, в епохата на машината, човек да става най-значим толкова повече, че да може да накара да
изпъкне от самия него душата му, духът му, устоявайки на това, което е
механично. Такова е значението за човека, значението за космична та еволюция на механичния живот.
Този, който искайки да започне с една метафизична яснота, започва с едно конфузно представяне на растителното, и го прави на основанието, че
той е в това положение на отношение на машината.
Значи, Освалд Шпенглер е разбрал функцията и той се заема да изучава
това, което остава тъмно за него, растителното.
Е добре, когато човек разглежда минерала, растението, животното, човека, вижда, че човешкото се характеризира, в настояще време, от факта, че
от средата на ХV век, ние сме изминали целия път до минералната и прозрачна мисъл. Така че, когато гледаме човека от днешното време такъв,
какъвто той е в своето вътрешно същество, един зрител на външния свят,
трябва да си кажем: като човешко същество, каквото той е, той стига
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днес, най-точно, до развиването на минералното виждане. Но тогава трябва да се характеризира значението на тази минерална мисъл, както го направих аз малко преди това.
Но когато някой не знае нищо за същността на минерала, стига само до
животното, когато започва с растителното. Защото животното носи в себе
си растителното под същата форма, в която днес ние носим минералното.
Характерното за Освалд Шпенглер е, че той започва с растителното, и че
в своите понятия той абсолютно не отива отвъд животното, че той схваща
човека само в кръга, в който човекът е животно, и че мисълта се явява
при него основно като нещо изключително неразбираемо, тази мисъл, чието истинско значение може да се разбере, в действителност, само от ХІV
век, която може да бъде разбрана, така както изложих малко преди това.
Той я оставя, също, да се спуща стремглаво към нивото на животното,
толкова, колкото може. Виждаме го също да прави усилия да показва, че,
подобно на животното, той има също способности за сетивното възприятие става при животното вече един вид съдене. И той се опитва така да
представи мисълта само като едно ускоряване на животинския живот на
възприемане.
Основно, никой, освен Освалд Шпенглер именно, не е показал по такъв
радикален начин, че с абстрактната мисъл, човек стига само най-много до
извънчовешкия свят, което не значи човешки свят! И Осуалд Шпенглер
усеща истинския характер на човека - факта, че човек може да мисли - в
действителност, само като един вид допълнение, което е необяснимо и,
основно, излишно за човека. Защото, за Шпенглер, тази мисъл е основно,
все пак, нещо крайно излишно в човека: "Абстракцията на усещането, това е мисълта. Мисълта въведе завинаги една двойственост в будното състояние на човека. Много скоро, той видя в усета и сетивността душевните
сили, като считаше едната за извисена, другата за по-нисша. Той създаде
зло вещото противопоставяне между света на светлината но окото, който
е окачествен като свят на привидност и илюзия на сетивата и един свят,
който е буквално пред-положен, където понятията живеят по свой на чин
в лек нюанс на светлината, която не може да им бъде отнета* /* Ибид стр.
566/.
И така, излагайки тези неща, Шпенглер развива една изключително любопитна идея, а именно, че в своята основа цялата интелектуална цивилизация на човека зависи от окото, тя е само абстрактна на света на светлината и че понятията, в действителност, са само изострени виждания, едни
малко разлети в светлина та виждания, предадени чрез окото. И това е защото Освалд Шпенглер няма и най-малка идея за факта, щом мисълта
действа по чист начин, тя не се задоволява да абсорбира света на светлината на окото, и мисълта свързва този свят на светлината на окото с целия
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човек. Нещо съвсем различно е да мислиш за същност, свързана с възприятието на окото, от това да говориш за представи. Шпенглер говори също
за активността на представата, но той иска чрез това именно да достави
доказателството, че мисълта в човека е само един вид сън, излязъл от мозъка и от света на светлината, един малко по-подреден сън.
Бих искал да зная, обаче, ако, не с някаква абстрактна мисъл, а със здрав
разум, човек може да свърже думата "представям", когато имаме точна
опитност с нея, какво принадлежи на света на светлината! Човек си се
"представя" върху своите крака; за това, той се ползва от целия себе си
като човек. Когато някой казва: "представям си", той свързва динамично
светлината с динамизма, със силата, която действа в него, която той усеща в себе си, с това, което се потапя в действителността. С реалистичната
мисъл, ние се потапя ме изцяло в действителността. Наблюдавайте най-значимите мисли с изключение на математическите мисли - навсякъде те
водят към една действителност, откъдето можете да видите, че ние нямаме в мислите само един организъм от светлина и въздух, а също опитност
на душата, която човек има, когато той прави така, че тази действителност да бъде осветена от светлината и в същото време, той си се представя изправен, на земята върху своите два крака.
Ето защо, всичко, което Освалд Шпенглер развива тук по повод този свят
на светлината, трансформиран в мисъл, в основата си е само едно изключително духовно многословие. Ето какво е абсолютно наложително да
бъде казано: въведението на този втори том е само едно духовно многословие. Това духовно многословие се издига после до потвърждение от
този род: "Това обедняване на сетивното означава в същото време едно
неизмеримо задълбочаване. Човешкото будно съществувание не е само
едно разпъване между тялото и заобикалящия свят. Тук сега става въпрос
за живот в един свят от светлина, затворен от всякъде. Тялото еволюира
във видимото пространство. Да изпиташ дълбините, това означава да влезеш мощно във видимите далечини, изхождайки от един светлинен център: това е точката, която наричаме Аз. Азът е едно понятие за светлина*
/* Ибид стр.564/.
Този, който потвърждава, че Азът е едно понятие за светлина отрича тотално степента, до която опитността на Аза е свързана, например, с опитността на притегателната сила в човешкия организъм, отрича всичко от
изживяната механика, което се изявява, подсъзнателна форма, тогава едновременно е направен скокът, който върви от абстрактната мисъл към
конкретната мисъл, реалната мисъл, която води до действителността.
Добре би било да се каже това: Освалд Шпенглер е един много точен
пример за факта, че абстрактната мисъл е станала "лека като въздуха", и е
станала даже "светла като светлина" и отнася цялото човешко същество
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далеч от действителността, така че той лудо се забавлява някъде там от
вън в светлината и няма сега ни най-малка идея за факта, че съществува
също, например, една притегателна сила, че съществува също нещо, което може да бъде изживяно не само гледано. Гледната точка на зрител, тази на Джон Стюарт Мил, например, тук е доведена до крайност. Тази
книга е изключително характерна за нашата епоха.
Един израз на стр.13, прилича на крайно духовен, но, в основата си е само
вятър и светлина: "Човек образува една представа след друга и постига ,
като завършек до една архитектура на мисълта от висок стил, чиито конструкции са, така да се каже, там в цялата си чистота в една вътрешна
светлина"* /* Ибид стр. 567/.
Така Освалд Шпенглер тръгва от фразеологията. Той намира, че растителното е "спящо", тази растителност представлява най-напред света, който спи за доброто около нас. Той намира, че светът "се пробужда" в животинското царство, че животното развива в самия него един вид микрокосмос. Той не отива по-далеч от животното; той излага само връзката
между растението и животното, той намира растението спя що, животното - в състояние на будност.
Състояние на
сън:

Минерал
Растение

Състояние на
будност:

Животно
Човек

Но всичко, което се получава, всъщност, под вниманието на това, което
спи. Животното - и следователно, за Шпенглер, човекът също - носи съня
в себе си. Той, впрочем, го носи. Но всичко значимо в света произлиза от
спящото, защото сънят носи в себе си движението. Състоянието на будност носи в себе си само напреженията, напреженията които затрудняват
отвътре всички видове дисонанси: но има най-вече само напрежения, които идват, така да се каже, да се свържат с космоса като нещо външно.
Има в основата една независима същност - тази, която е в сън.
И на повърхността на бульона се държат всички видове "очи" повече или
по-малко ненужни или имащи добър или лош вкус: това е животинската
природа. Но бульонът може да съществува също и без тези очи. Тези очи,
обаче, въвеждат нещо в действителността. В съня, не се намира "къде?
Нито "как?", намира се само "кога?" И "защо?" Така че, даже при човека,
който бидейки, както знаем, животно, съдържа освен това растителното Освалд Шпенглер няма и най-малка идея за ролята, която играе минерал76

ното в човека - така че в човека ние намираме това: в кръга, в който той е
растение, той живее във времето; той се помества в "кога?" и в "защо?".
Това, което е преди "защо?" на това, което е след. Това е причинността. И
в кръга, в който човек живее така в историята, той изявява всъщност,
растителното, в историята. Животното, и от този факт, също и човекът,
което поставя въпроса "къде?" и "как?", това са именно очите на бульона;
те идват да се присъединят. Това наистина е твърде интересно за вътрешните напрежения; но те, всъщност, нямат работа с това, което действително става в света. Така че може да се каже: чрез цялостнотта на космическите връзки са имплантирани в света "кога?" и "защо?" за последователността на времената.
И в продължителния прилив на този бульон изплуват на повърхността
именно очите на бульона с тяхното "къде?" и тяхното "как?". И когато човешкото същество, което е, самото то, едно око в бульона, изплува тук,
"къде?" и "как?" се отнасят само до него и неговите вътрешни напрежения, неговото будно същество. Това, което той прави в своето качество на
историческо същество, произлиза от съня.
Някога, беше казано, в един вид имагинативно религиозно изнамиране:
Бог го дава на своите по време на съня. Според Шпенглер природата го
дава на човека по време на съня! Такава е мисълта на една от най-важните личности на днешното време; при все това, за да избегне най-вече яснотата върху самата себе си, тя се хвърля в кипежа на растителното и не
излиза от този бульон по-далеч от животното, към кой то се смесва също
и човешкия бульон.
Би могло да се вярва, обаче, че целият този кипеж ще има здравия дух да
избегне най-опасните грешки, които допуска мисълта в миналото; тя ще
бъде, значи, тук по определен начин предана на самата себе си. Когато
даже растителното състояние е считано и се простира в историята на
човечеството, този бульонен кипеж ще си остане в растителното състояние. Но не би било изобщо възможно да се отдадем на историческите обсъждания на човека от растителното царство. Освалд Шпенглер, обаче, се
отдава на исторически обсъждания, които са даже твърде духовни по повод това, което човечеството прави на растително ниво по време на своя
сън, в течение на своята еволюция. Но за да има, все пак, нещо да каже по
повод този сън на човечеството, той се ползва с най-лошата форма на
мисълта, от която човек може да се ползва, а именно - от антропоморфизма, която се състои в деформирането на всичко повърхностно във въвеждането навсякъде на човешкия елемент, извлечен от имагинацията.
Говори също, още от 9 страница, за растението, което няма състояние на
будност, защото той иска да възприеме, изучавайки го как трябва сега да
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напише историята и да достави, също едно описание на това, което хората правят, начиная от съня.
Но трябва сега да се прочетат първите изрази от стр. 9:
"Растението води съществуване без състояние на будност". Добре.
"По време на сън, всички същества стават растения", смята той. Значи,
човешкото същество, както и животните. Добре.
"Напрежението със заобикалящия свят е премахнато, ритъмът на живота
продължава".
И сега идва един основен израз:
"Растението познава само връзката с "кога?" е със "защо?"* /*Ибид стр.
563/.
И ето, че растението започва сега не само своя сън, а и да "познава" в
своя блажен сън. Намираме се пред едно предположение, например, което би било долу-горе такова: този сън, който е смятан, че се разпространява в човешката еволюция като един продължителен прилив за историята би могъл също да започне сега да става пробуждане. Защото Освалд
Шпенглер би имал точно толкова правото да напише историята, тогава
труфи растението с едно познание на "кога?" и "защо?". Още повече, състоянието на сън, в което е растението, има даже изключително интересни
качества: "Напорът на първите малки зелени връхчета, излизащи от зимната земя, издуването на пъпките, цялата сила, предизвикваща растежа,
разпръскването на аромата, проявяването, узряването: всичко това е желание да се изпълни една съдба и питане, стремящо се непрекъснато към
"кога?"* /*Ибид/.
Разбира се, много лесно може да се опише историята като един растителен живот, щом има предварителна подготовка от антропоморфизми.
И защото всичко, това е така, Освалд Шпенглер продължава: Това "къде?" не може да има никакъв смисъл за едно растително съществувание.
Това е въпросът, с който човекът, който се пробужда, идва в съзна ние отново всеки ден, за света, в който се намира. Защото само пулсът на съществуванието ще се загуби, минавайки през всички поколения. Будното
състояние започва от 9 за всеки микрокосмос: това е разликата между зараждането и раждането. Едното е гарант за продължителността, другото е
едно начало. И затова, растението е произведено, но то не ражда. То е
тук, но никакво пробуждане, никакъв първи ден не се разгръща от света
на сетивата около нега* /*Ибид/.
Когато някой иска да мисли след него, мислите на Шпенглер, наистина
трябва, едно такова премятане, да се обърне на глава, после да се преметне, за да мисли противоположно на това, което е мислено за право в човешки смисъл. Но виждате ли, от факта, че Освалд Шпенглер се нарежда
по свой начин като метафизик от този род, една философия от този род,
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идва ред да кажем: тази действителност, която спи в човека, това, което в
човека е като растение, то е, което прави историята. Коя е тази действителност в човека? Това е кръвта, кръвта, която, тече през поколенията.
И, така Освалд Шпенглер си приготвя един метод, за да може да каже: най-значимите събития, протичащи в човешката история се произвеждат от
кръвта. За да стане това, той трябва, наистина, да се отдаде още на няколко пируета на мисълта: "В този кръг, да бъдеш пробуден е синоним на
"констатирам", като става въпрос за осезанието на един инфузий или за
човешката мисъл на най-високо ниво"* /*Ибид стр. 572/.
Разбира се, когато някой мисли по един такъв абстрактен начин, не просто не прави разлика между осезанието на инфузории и човешка мисъл на
най-високо ниво! И тогава той стига до всички видове изключително любопитни потвърждения, до това, че тази мисъл е, всъщност, едно допълнение на цялостността на човешкия живот: начиная от това, което се изкачва от кръвта, се получават действията, начиная от това, което се изкачва от кръвта, е направена историята. И даже да съществуват още няколко
човека, разсъждаващи по този проблем, то това е именно една абстрактна
мисъл и това няма нищо общо, точно казано, с това, което се получава:"Фактът, че ние не само живеем, а имаме познание за живота е резултатът от това наблюдение на нашето телесно същество в светлината. Но
животното познава само живота, смъртта - не* /*Ибид стр.574/.
И така той излага, че това, което е действително от значение, излиза от
необходимост от тъмнината, от мрака, от растителното, от кръвта и всички хора, направили нещо в историята, не са го направили, както би могло
да се смята, изхождайки от една идея, от една мисъл, а че мислите, даже
мислите на мислителите са само допълнения. Освалд Шпенглер няма достатъчно думи на презрение, по повод това, което произвежда мисълта.
И той се противопоставя тогава на всички, които действат истински, защото оставят мисълта да бъде мисъл, те оставят мисълта да бъде работа
на другите.
Съществуват хора, родени от съдбата и хора, родени от причинността.
Истински живият човек, селянинът и войникът, държавният човек, главнокомандващият войските, човекът, познаващ света, търговецът, всички
онези, които искат да забогатеят, да командват, да управляват, да се борят, да се колебаят, този, който организира и този, който предприема,
авантюристът, побойникът и играчът, всички са отделени от цял един
свят на човека на "духа" - Шпенглер слага тази дума в кавички - светецът,
проповедникът, ученият, идеалистът и идеологът, като той е предопределен за това от силата на своята мисъл или своето кръвно не дохранване.
Будните съществувание и съзнание, мярката и напрежението, инстинктите и възгледите, органите на циркулация и тези на осезанието - рядко ще
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се намери човек на определено ниво, при когото едната или другата от тези страни да не съдържа абсолютна важност* /*Ибид стр575./.
"/…/ Активният човек е един цялостен човек: в човека на разсъждението,
един изолиран орган иска да действа без тялото и против него"* /* Ибид/.
Защото само действащият човек, човекът на съдбата - значи, този, на когото мислите са безразлични - живее, в крайна сметка, в реалния свят,
светът на политически, военни и икономически решения, където възгледите и системите не струват. Тук, един саблен удар има повече стойност
от един добър силогизъм и има смисъл в презрението, с което войникът и
държавният човек гледат през цялото време от високо писарушките и библиотекарските плъхове, които смятат, че световната история е там заради духа, заради науката, даже изкуството* /* Ибид стр. 576/.
Ето какво е ясно казано! Но също толкова е ясно, че може да се познае
кой го е казал: в крайна сметка, все пак една "писарушка и един библиотекарски плъх" го е писал, който иска да си говори само за паунски пера.
И не е нужно да бъдеш "писарушка и библиотекарски плъх" за да напишеш: Съществуват хора, родени от съдбата и хора, родени от причинността. Истински живият човек, селянинът и войникът, държавният човек,
главнокомандващият войските, човекът, който познава света, търговецът,
всички онези, които искат да забогатеят, да командват, да управляват, да
се борят, да се колебаят, този, който организира и този, който предприема, авантюристът, побойникът и играчът, всички са отделени от цял един
свят на човека на духа, светецът, проповедникът, ученият, идеалистът и
идеологът* /* Ибид стр. 575/. Сякаш никога не е имало изповедални и
проповедници изповедници! Още повече, съществуват още други същества, до които всички тези видове като хора отиват да търсят своите мисли.
Виждани са даже, в компания на този вид хора, като описаните - държавни хора, главнокомандващи войските, хора, които познават света, търговци, побойници, играчи и т.н. - разказвачи на авантюри и гадатели! Така
че, следователно, светът, чрез когото държавният човек, политикът и т.н.
са считани за отделени от човека на "духа", не е толкова голям, в действителност. Този, който може да наблюдава живота, ще открие, че това,
което е написано там, е вън от всяко наблюдение на живота. И Освалд
Шпенглер, който е едни духовен човек и една важна личност, прави нещата напълно. След като каза, че в царството на истинските факти, един
саблен удар има по-голяма стойност от един добър силогизъм, продължава по следния начин:"Тук един добър саблен удар има по-голяма стойност от един добър силогизъм и е разумно презрението с което войникът
и държавният човек гледат през цялото време от високо писарушките и
библиотекарските плъхове, които считат, че световната история беше
там, заради духа, заради науката, даже изкуството. Да го кажем недву80

смислено: да го разберем освободено от усещане е само един аспект на
живота, а не решаващ аспект. В историята на западната мисъл, името
Наполеон може да липсва, но в реалната история, Архимед, може би, е
упражнил едно не толкова голямо дело с всички свои научни открития, в
сравнение с войника, който той повали по време на щурма, даден за обсадена Сиракуза* /* Ибид стр. 576/.
Е добре, ако керемида беше паднала върху главата на Архимед, тази керемида би имала, според тази теория, по-голяма стойност за действителната
история, за логичната история, от всичко, излязло от Архимед! Но това
днес е написано не от най-обикновен журналист, а от един от най-интелигентните хора на днешното време. Това именно е важното: че един от
най-интелигентните хора на днешното време е писал това.
И сега, кой е, всъщност, действуващият фактор? Мисълта изплува на повърхността. Кое е действащото? Кръвта.
Ако някой говори от духовна гледна точка за кръвта, говори научно, ще
постави най-напред въпроса за начина, по който се ражда кръвта, за
начина, по който тя е свързана с храната, която човек приема. В черва та
кръвта не е още там; само в самия човек е създадена кръвта. Потокът на
кръв, течаща през поколенията - е, добре, ако някой може да образува една неприятна мистична представа, това е тя. Всичко, което мрачните мистици някога са казвали по повод на един вътрешен живот на душата с определена яснота, даже и контурите да са били неясни, не е имало една такава зловеща мистика, като тази мистика на кръвта на Шпенглер. Вниманието тук е привлечено върху нещо, където спира всяка възможност не
само за мислене - при Шпенглер, това не значи нищо, защото при него
няма нужда от мислене, това се знае; но когато човек иска още да бъде
един разумен човек или даже само едно висше разумно животно, би трябвало да се спре да говори за нещо, което може така малко да се познава
отблизо, като кръвта.
От тази гледна точка, тогава е, разбира се, възможно да започнем да разсъждаваме върху историята чрез следния израз: "Всички големи събития
от историята са носени от същества като тези: народи, партии, войски,
краси; в замяна историята на духа се развива в общности, кръгове, школи,
културни слоеве, ориентации, "изми", чиято сплотеност е по-разхлабена.
И тук още съдбата решава дали тези тълпи ще намерят водач в решителния момент на тяхната по-голяма интензивност на действието или ще са
сляпо тласкани напред, ако случайно набелязаните водачи са хора с висока стойност или тотално незначителни личности, издигнати на върха от
вълната на събитията като Помпей или Робеспиер. Това е характеристиката на държавния човек, който пронизва от край до край с една тотална
сигурност тези души - маси, които се образуват и разтурят в потока на
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времето, но, въпреки всичко, зависи също и от случайността, дали той ще
може да ги покорява или ще бъде завлечен от тях* /* Шпенглер стр. 579/.
От този факт, открива тогава едно разсъждение върху историята, която
определя кръвта като победител на всичко, което влиза чрез духа в историческото развиване!
И после: Една власт може да бъде свалена "само от друга власт", а не от
принцип и не съществува друга власт пред парите, освен кръвта, смята
той. "Само кръвта доминира над парите и ги превежда до нищо. Животът
е алфата и омегата, космическия поток, който тече към далечините под
микрокосмическа форма. Това е действието в недрата на света в своя исторически размер. Пред неустоимия ритъм на редувания на поколения изчезва за да приключи всичко, което е построило будното съществувание в
своите духовни светове. Историята се занимава с живота и с нищо друго,
освен живота, расата, триумфа на желанието за мощ, а не с победата на
истините, с изобретения или с парите. Историята на света е съденето на
света: тя винаги дава основание на по-силния живот, на по-пълния живот,на по-сигурния в самия себе си живот, а именно основанието да съществуваш - и не е толкова важно, че е била оправдавана пред будното съзнание - и тя винаги е принасяла в жертва истината и справедливостта, на
силата, на расата и е осъждала на смърт хората и народите, за които истината е била по-важна от делата, и справедливостта по-съществена от
властта. Така, спектакълът на една висша култура, целият този прекрасен
свят на божества, на изкуства, на мисли, на битки, на градове приключва
с първоначалните въпроси на вечната кръв, която е едно с космичните
вълни, въртяща се вечно в орбити. Будното съзнание, ясно и богато на
форми става отново мълчалив служител на съществуванието така, както
го учеше императорската епоха в Китай и в Рим; времето, чийто неумолим бяг включва мимолетната случайност, каквато е цивилизацията на тази планета в случайността, каквато е човекът, това е една форма, в която
случайността, каквато е живота, изтича надалеч през една определено
време, докато в света на светлината на нашите очи, се отварят на заден
план вълните на хоризонтите на историята на земята и на историята на
звездите.
Но за нас, които една съдба е поставила в тази цивилизация и в този момент от своето развитие, където парите празнуват своите последни победи и където техният наследник, цезаризмът, върви напред, безшумно и
неустоимо, е дадена, от този факт в един тесен кръг ориентацията на желанието и на необходимостта, без които не струва усилието да се живее"*
/* Ибид стр. 1194/.
Така Освалд Шпенглер привлича вниманието върху идването на цезаризма, върху това, което ще се изкачи на хоризонта, преди пълния залез на
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западните цивилизации, върху това, което днешната цивилизация ще стане.
Изложих ви днес това с основанието, че будният човек - разбира се, за
Освалд Шпенглер, този пробуден човек няма никакво значение! - Но, защото все пак, будният човек, даже когато е антропософ, има някакво задължение да наблюдава това, което става в действителността. И аз исках
така, от тази гледна точка, да ви покажа именно един проблем на нашето
време. Също, ще направя още една конференция преди от пътуването ми
за Оксфорд следващата сряда, преди да сме задължени да прекъснем за
доста дълго време.
СЕДМА КОНФЕРЕНЦИЯ
Дорнах, 9 август 1922 г.
Писателят, за когото говорих тук последният път, трябваше, всъщност, да
даде извънредно много на мисълта на тези, които се считат членове на
Антропософското Движение. Защото ние виждаме в Освалд Шпенглер
една личност, която овладява една изключително голяма част от научната
област, която може днес да се овладее. Можем да стигнем до там да кажем, че Шпенглер овладява съвсем различни мисли, станали, по време на
последните векове благото, собствено на цивилизованото човечество. Той
може наистина да бъде считан като човек, асимилирал много науки или
най-малко мисли, извлечени от науките.
Комбинациите от мисли, които, той прави са често смайващи. Той е в най-висока степен това, което в Централна Европа се нарича духовен човек
- не във Франция а, в Централна Европа. За западния възглед, френския,
за това, което е един духовен човек, мислите на Освалд Шпенглер са
наистина, твърде тежки и твърде компактни. Но, както вече казах, той може да мине в смисъла на Централна Европа, съвсем за духовен човек. Не
би могло да се каже да него по никакъв начин, че е един елегантен мислител, в най-добрия смисъл на думата, защото облеклото на неговите
мисли има, въпреки духовния му характер, нещо ужасно педантично. На
много места, може да се види филистерско око да поглежда нахално през
дупките на мрежата на изтъканите от този духовен човек изрази. Но във
всички случаи, в самите мисли има нещо грубо.
Накратко, по-скоро там са, би могло да се каже, естетическите обсъждания на тези мисли. Но важното е, че пред нас се намира една личност, която има, в действителност мисли и даже твърде съответни на днешното
време мисли, но който всъщност не постига никога цялостност на мисълта. Защото Освалд Шпенглер обсъжда като определящо от случващото се
действително в света не това, което идва от мисълта, а счита за определящи най-инстинктивните импулси на живота. Така че, при него мисълта се
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носи, всъщност, винаги над живота, като един лукс, би могло да се каже,
така че, при него мислителите са вид хора, които разсъждават върху живота; но нищо от това, което е включено в техните разсъждения, не може
да се разпространи в живота. Животът е всъщност вече там, когато мислителите идват, за да се сдобият със своите мисли за живота.
И това е точно така, че трябва да се каже: във времето от световната история в което един мислител овладява своеобразната форма на мислите на
актуалното време, с определена универсалност, в това същото време този
мислител изпитва, всъщност, мислите като стерилни, като безплодни. Той
се обръща към нещо различно от тези безплодни мисли; той се обръща
към това, което кипи в инстинктивния живот и вижда настоящата цивилизация от гледна точка, която се открива за него от този начин.
Неговият начин на виждане го кара да каже, че това, което тази настояща
цивилизация е произвела е навсякъде на пътя на залеза. Според него, човек може само да се надява, че един ден ще изскочи, този път, от това, което Шпенглер нарича "кръвта", нещо инстинктивно, което не участва в
нищо, което е настояща цивилизация и слага на мястото една обширна
власт,извлечена от самия инстинкт.
Освалд Шпенглер вижда, че хората на модерната цивилизация са станали
прогресивно роби на живота на машината. Но той не вижда, че в недрата
на този живот на машината, на техниката най-общо, тъй като той е празен, в основата си, по отношение на духовното, именно, чрез реакция може да дойде опитността на човешката свобода. Но той няма за това ни най-малка идея. И защо той няма ни най-малка идея за това?
Е, добре, виждате ли, посочих последния път, наистина, по малко шеговит начин, че Шпенглер казва, как то се знае, че държавният човек, практичният човек, търговецът и т.н., всички те действат, изхождайки от импулси, различни от тези, които могат да бъдат постигнати в мисълта. Аз
казах, шеговито: Освалд Шпенглер изглежда никога не е наблюдавал, че
съществуват също изповедници и други връзки от този вид. Освалд Шпенглер не е наблюдавал, също, сериозно друго още нещо, при което връзката, която човек има с един изповедник представлява в световната история само едни допълнителен процес на упадък.
Когато се изкачваме в историята на човечеството, навсякъде намираме, че
така наречените действени хора, хората които имат да вършат нещо външно в света, се обръщат или, в по-късните времена, към оракули, или, в
по-предишни епохи, към това, което може да се познае в Мистериите, като препоръчителни указания на Боговете. Достатъчно е да се разгледа цивилизацията на древния Египет: там, тези, които изуча ват в Мистериите
препоръчителните указания на духовния свят, предаваха това, което намираха относно един духовен свят на тези които имаха желанието и зада84

чата да станат действащи хора. Така че, когато човек изкачва хода на еволюцията на човечеството, открива че импулсите, които се изливат върху
земните действия, бяха черпени от духовния свят и не идваха от кръвта защото цялата тази теория за кръвта е, всъщност, както мистична, така и
мрачна колкото е възможно - не идваха значи, от един тънък долен слой,
какъвто беше кръвта.
В определен смисъл, така наречените действащи хора, бяха тогава именно инструментите, които реализираха великите духовни творения, чиято
ориентация беше позната в недрата на духовните търсения на Мистериите. И, наистина, виждаме Мистериите да дават отзвук дълго време навсякъде в гръцката история, в римската история; но ги виждаме също да играят напълно роля по време на първите времена на Средновековието.
Привлякох вниманието ви върху факта, че се разбира, например, легендата за Лоенгрин, наистина, само ако човек може да изкачи от външния физически свят до замъка на Граала от първите времена, или, по-скоро, времената от средата на Средновековието.
Значи, да вярваш, като Освалд Шпенглер, че събитията от световната история са по някакъв начин произлезли от кръвта, и че това, което влиза в
човека чрез мисълта не играе никаква роля в хода на тези събития, това
означава, че се заблуждаваш тотално.
Когато се изкачваме в древните времена, намираме, наистина, че хората
са в широк смисъл зависими от изследването на духовния свят, когато искат да направят нещо. Тогава трябва да се изучат намеренията на Боговете, ако е позволено едно такова изразяване. И това отношение на зависимост от Боговете, което установяваме, предизвикваше едно такова състояние на хората в древните времена, че те не бяха свободни. Мислите на
хората имаха изцяло една такава ориентация, че те бяха, така да се каже,
третирани като приемници, в които Боговете изливаха своите субстанции,
духовните субстанции, под влиянието на които хората действаха.
За да могат хората да станат свободни, трябваше това изливане на субстанции в мислите на хората от страна на Боговете да се прекъсне. От този
факт, човешките мисли станаха малко по малко образи. Древните мисли
на човечеството бяха много, много повече реалности. И това, което Освалд Шпенглер придава на кръвта, са именно реалностите, които се намираха в мислите на някогашното човечество, тези субстанции, които действаха още по време на цялото Средновековие, минавайки през хората.
После дойде модерната епоха. Мислите на хората изгубиха своето божествено съдържание, субстанционално. Мислите на хората станаха чисто
абстрактни образи, образи на мисълта. Но самите те не са настоятел ни и
принудителни. Само живеейки в такива образи на мисълта, човекът може
да стане свободен.
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Обаче, по време на последните векове и чак до ХХ век, човекът не намери изобщо, в самия себе си, друго нещо, освен органичната основа, способна да формира образите на мисълта от този вид. Такова беше възпитанието на човечеството в свобода. Човекът нямаше атавистични имагинации или инспирации, както беше в древните времена. Той имаше само образи на мисълта. В тези образи на мисълта, той можеше да стане все повече и повече свободен, защото образите не могат да бъдат принудителни.
Когато някой има морални импулси под формата на образи, тези морални
импулси не са вече принудителни, каквито бяха, когато бяха в древната
субстанция на мисълта. Всъщност, те действаха тогава върху човека като
естествени сили. Модерните образи на мисълта не действат вече като естествени сили. За да имат съдържание трябваше да се изпълнят, от една
страна, от това, което естествената наука знае чрез простото наблюдение
на сетивното. Ето защо, имахме една наука на сетивното наблюдение, която изпълваше мислите отвън; но те приемаха малко по малко да се оставят да бъдат изпълнени отвътре. Така че, когато хората искаха още просто мисли, изпълнени от нещо, те трябваше да прибягват до древните традиции, какъвто беше случаят, или в религиозните изповядвания, станали
традиционни, или в тайните общества от различно естество, и станали
традиционни, като имаше разцъфтяващи от тях по цялата Земя. Голямата
маса от хора се събра в най-различните религиозни изповядвания, където
се излагаше на тези хора нещо, чието съдържание беше извлечено от найдревните епохи, където беше дадено още, именно едно съдържание на
мислите. Или тогава се разгръщаше - под форма на култ или друга някаква - в тайни общества това, което произлизаше именно от древни времена
чрез традицията. Мислите изпълваха отвън от едно сетивно съдържание
на наблюдението. Отвътре, те бяха изпълнени от импулси от миналото,
станали догматични и традиционни.
Всъщност, беше абсолютно необходимо да протичат така нещата от ХVІ
век чак до последната трета на ХІХ век, защото в работните отношения
между хората ръководен беше тогава още в целия цивилизован свят този
духовен принцип, който може да бъде наречен принципът на Архангел
Габриел, ако искаме да употребим едно древно име; значи на това същество /това е само една терминология, аз искам да насоча това към една духовна сила/, което управляваше своето действие върху човешките души,
без модерната цивилизация да е съзнателна за това. Самите хора вътрешно нямаха съдържание. Те се задоволяваха да усвоят едно традиционно
съдържание за живота на своята душа и своя дух. Но ефектът от това
беше, че хората не можеха да усетят присъствието в това духовно съдържание.
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Първият, който усети това не-присъствие в духовното съдържание, но не
можа да постигне опитност с една нова духовност, беше, в действителност, Фридрих Ницше. Ето защо той беше основно, лишен и от най-малкия импулс, отнасящ се до съдържанието на душата и на духа. И тогава
той се залови да преследва възможно най-неясни импулси, импулси на
сила и други подобни неща.
Хората имат нужда, всъщност, не само от духовно съдържание, което да
изразят после в абстрактни мисли; те имаха нужда от вътрешно затопляне, което може да придружава това духовно съдържание. Това вътрешно
затопляне е нещо изключително важно.
Това вътрешно затопляне беше получено най-вече за голямата маса, чрез
различните култови дела или подобни неща, изпълнени в недрата на религиозните изповедания. Тази топлина се изливаше също в душите в общностите на Франк-Масоните или в други тайни общества на модерните
времена.
В тази епоха на Габриел, това беше възможно, на основанието, че, в действителност, навсякъде по Земята присъствуваха елементарни същества,
които бяха там още от Средновековието. Обаче, с напредването на ХІV
век и толкова повече, през ХХ век, стана все по-малко и по-малко възможно тези елементарни същества, присъстващи във всички природни
явления, да бъдат, така да се каже, паразити в целия социален човешки
живот. Имаше много неща, действащи в несъзнателното, противоположни на техните импулси, най -вече в най-модерната епоха.
Виждате, когато в тайните общества от този род се честваха култове според древната традиция - трудно може да се повярва до каква степен всички тези култове на тайните общества са смятани за "древни" и "осветени"
-, или когато се преподаваше, когато се изпълняваше това, което беше
предадено така като спомен - който вече не се разбираше - Мистерии, това подхождаше съвсем на определени елементарни духове. Защото, докато хората извършваха всички видове неща, например, когато присъстваха
на меса, която се честваше и от което те нищо не разбираха, тези хора
имаха действително пред себе си една реалност на твърде висока мъдрост: те бяха там, не разбираха, разбира се, нищо от това, но тяхното разбиране беше възможно. Тогава идваха тези елементарни същества и когато хората не мислеха за месата, елементарните същества мислеха тогава с
човешки усет, който хората не използваха. Хората все повече и повече
упражняваха своя свободен усет, но не се ползваха от него. Те предпочитаха да седнат и попадаха в грубата грешка на традицията. Тези хора,те
не мислеха. Днес продължава да е така, макар че обстоятелствата днес са
се променили много, че хората от сегашното време биха могли безкрайно
много да мислят, ако искаха да си служат със своя усет. Но те нямат осо87

бено желание, те не го правят, те се отвращават от една остра мисъл. Те
казват доброволно: а! не! Трябва да се напрягаме, трябват усилия, това е
абстрактно, това е нещо, което изисква вътрешна работа.
Ако хората обичаха да мислят, нямаше да отиват с такова удоволствие,
както днес се прави, на всички възможни кино-сеанси и други неща от този род, защото там, не може да се мисли и няма нужда да се мисли, всичко си протича съвсем само. И най-малкото, за което би се смятало още, че
човек мисли, е написано на големи пана, където може да се прочете. Така
бавно и прогресивно се формира по време на модерната епоха тази несимпатия по отношение на вътрешно, активната мисъл. Хората почти изцяло са отвикнали да мислят. Когато някъде се състои конференция без
прожекция и където, би се смятало, че хората мислят малко, те предпочитат въпреки всичко, малко или много, да поспят. Те самите отиват, може
би на конференция, но спят, защото активната мисъл не е това, което се
радва днес на една изключителна популярност.
И тази воля да се мисли, установена над векове, се адаптираха най-вече
многобройни практики, които съществуваха в такива или такива тайни
общества. И елементарни същества от този вид, които бяха още там, които имаха отношение с човешкото същество по време на първата половина на Средновековието, когато даже се осъществиха лабораторни опити,
алхимични опити, където хората мислеха съвсем съзнателно да изключват действието на духовните същества, тези духовни същества бяха останали там, те бяха на всякъде.
И защо те не се възползваха от тази добра придобивка! Хората получиха
малко по малко в най-модерната цивилизация един мозък, който можеше
добре да мисли, но не искаше да мисли. Така тези елементарни същества
се приближаваха и си казваха: ако хората не използват самите те, своя
мозък, то ние можем да го използваме. И в тайните общества, които не
обичаха нищо друго, освен традиционното, като издигаха към повърхността само стари неща едно след друго, се откриваше, че тези елементарни
същества се приближаваха и си служеха за да мислят, с човешките мозъци. Така, прекомерно много мозъчна субстанция беше използвана от
елементарните същества от ХVІ век нататък.
Много елементи бяха всъщност, въведени в човешката еволюция без намесата на хората, даже добри идеи, които се отнасяха до общия живот на
хората.
Ако видите хора, които са искали да бъдат в тази епоха, поне малко наясно с цивилизацията, ще откриете, че това ставаше голям въпрос за тези
хора: всъщност, какво е това, което действа от човек към човек? Хората
смятаха, че мислят, това го знаем, но те не мислеха. Кое е това, което
действаше от човек към човек?
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Това беше, например, един голям въпрос за Гьоте. И именно на това разположение на духа, той написа своя Wilhelm Meister Вилхем Майстер. В
този труд, вие сте постоянно въвеждани във всички видове мрачен социален контекст, за които хората нямат ясно съзнание, но които упражняват
своето действие, които са уловени и поддържани от един или друг в полусъзнание. Всички видове нишки са изтъкани там. Гьоте се опита да намери тези нишки. Този род нишки търсеше той. И в кръга, в който можа да
ги намери, той поиска да ги изложи в невероятна композиция на своя
Вилхем.
Но това беше нещо, което изигра роля в Централна Европа през целия
ХІХ век. Ако хората имаха днес още по един или друг начин склонността
да стоят над една книга за по-дълго, от времето между две ядения - казвам образно това, защото по-голямата част от тях заспиват, между две
ядения, когато са прочели една третина; после четат следващата третина
между две следващи яденета и още по-следващата третина, между двете
по-следващи яденета и от този факт, нали, нещата малко се разпръскват,
но това, все пак, е нещо добро за онези хора, ако даже романите и новелите, които могат да се четат между две яденета или между две железопътни гари, ги пробуждаха да мислят. Вярно е, че това не може да се наложи в сегашна та епоха, но ако видите как, например, Гучков* изследва
внимателно този вид връзки в своята книга "Римският магьосник" и в
книгата си "Рицарите на духа", ако вземете необикновените социални
обвързаности, които изследва Жорж Санд в своите романи, ще можете да
констатирате, навсякъде, че са в действие през ХІХ век течения от нишки,
които имат за произход неопределени сили и действат върху несъзнателното; че авторите следват тези нишки, и че в тома те са, като Жорж
Санд, например, абсолютно в добра посока, всеки по свой начин. /* Карл
Гучков /1811-1878/, един момент близък на Хейн, е драматург и многословен повествовател. Неговият свободолюбив, антибуржоазен и противников на римската църква дух няма да го предпази от една почти пълна
забрава./
Но по време на последната третина на ХІХ век, нещата станаха малко по
малко такива, че, най-напред, тези елементарни същества, които мислеха
с човешкия мозък и които после тъчаха, всъщност тези нишки, присвоявайки си човешки умове и създавайки социалните контексти на ХІХ век,
накрая, това им беше достатъчно. Те изпълнеха своята задача в световната история или, по-добре би било да се каже, че те задоволиха своята нужда на световния исторически план. И, отделно от това, се намеси нещо,
което им попречи да продължават своята активност на паразити. Тя се
разви извънредно добре до към края на ХVІІІ век; после крайно добре
през ХІХ век; но тези елементарни същества, постигнаха тогава, малко по
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малко получаването на това, което им харесваше. И това стана на основанието, че все повече и повече души слизаха от духовния свят на физически план с големи очаквания за това, което се отнася до земния живот.
Нали, когато хората, след като са били малки деца, плачещи и ритащи с
крака, които са отгледани криво-ляво в модерната епоха нямат, наистина
съзнанието, че са били снабдени с извънредно големи очаквания, преди
да слязат на земята. Но това продължи да живее в емоциите, в цялата конфигурация на душата и продължава да живее там и днес. В действителност, човешките души слизат във физическия свят с извън редно големи
очаквания. И от там идват също разочарованията, които се изпитват несъзнателно, от отдавна вече в детските души, защото тези очаквания, все
пак, не са задоволени.
Елитни духове, които имаха изключително силни импулси и очаквания,
преди да слязат на физически план, това, бяха, например, тези, които после наблюдаваха този физически план и видяха, че тези очаквания тук не
са задоволени; тогава те написаха утопии, за да кажат как би трябвало да
бъдат нещата, какво би могло да се направи.
И ще бъде извънредно интересно да се изучи как бяха устроени, от гледна
точка на тяхното влизане във физическо съществувание чрез раждането,
душите на големите и даже на малките утописти и мозъците, повече или
по-малко изкривени, изобретили всички видове неща, които не могат да
се нарекат дори утопия; техните изобретения предават едно изключително добро, достойно за похвала желание да построят за хората един рай на
земята; ще бъде интересно да се види как бяха устроени, всъщност, тези
души, от гледна точка на тяхното влизане на физически земен план.
Но това слизане, изпълнено от очакване, предизвикваше страдание у съществата, смятани, че използват мозъка на тези изпълнени от очакване
хора. Те не успяваха тогава да използват мозъка на тези хора, когато те
слизаха с такива очаквания. До ХVІІІ век, хората още слизаха с далеч помалки очаквания. Тогава беше лесно за другите не човешки същества да
използват мозъка. Но когато дойде последната третина на ХІХ век, найточно, същностите смятани, че използват този човешки мозък, имаха найлошите си трудности с хората, слезли с тези очаквания. Тези очаквания
водеха към подсъзнателни емоции и тези духовни същества го усещаха
тогава, когато искаха да използват човешките мозъци. И ето защо те вече
не го правеха. И сега нещата стоят така, че се разпространява все повече
и повече в голям размер, в цивилизованото модерно човечество определен манталитет, който иска хората да имат мисли, но те да съдържат тези
мисли. Мозъкът беше малко по малко разрушен, особено във висшите
слоеве на обществото от факта, че мислите бяха сдържани. Други същест90

ва, не-човешки същества, които си присвояваха тези мисли, вече не
идват.
А сега, сега хората имат, разбира се, мисли, но не знаят какво да правят с
тях. И най-важният представител на този вид хора, които не знаят какво
да правят със своите мисли, е Освалд Шпенглер. Той се открива на другите с това, че другите - ах, как да изразя това, така че да не се получи
шокиране, ако тези неща се разкажат навън, както накрая винаги се
получава, при все това - може би, трябва да кажа: значи, другите те оставят напълно не обработени своите мозъци в първите години от живота,
така че този мозък тогава е годен да накара мислите да изчезнат от самия
него; Шпенглер се различава от другите, всъщност, в това, че той запази
своя мозък във възможно най-добро състояние, така че той не беше изсушен, като другите, той не се потопяваше през цялото време само в самия него, той не се занимаваше през цялото време само със самия него.
Нали, една голяма част от човечеството днес има вместо мозък - ако мога
да си позволя да употребя тук един израз от Централна Европа /versulzt/,
който, може би, много от вас не познават - "кълцана глава". "Кълцана глава" е нещо, което когато се коли прасе, се прави от всички късове на
прасето, които не могат да се използват за нищо друго и се смесват в желирани части, от тях не могат дори кренвирши да се направят, и се прави
кълцана глава, нали. И бих казал, на драго сърце, че между различните,
нарушаващи реда на възпитанието действия, съществува фактът, че мозъкът е трансформиран в "кълцана глава" при по-голямата част от хората.
Те, хората, те не могат да направят нищо с него. Това абсолютно не го
казвам, за да обвиня някого, който и да е, а даже, по-скоро, може би, за да
извиня и в смисъла, в който може да се изпита много милост за тези
мозъци, превърнати в "кълцани глави".
Значи, искам да кажа, че когато хората са такива, че имат само тази единствена мисъл: те не знаят какво да правят със самите себе си, те са, така
да се каже, превърнати във варено, съсухрени и превърнати в "кълцани
глави", нали; тогава тези мисли могат да проникнат и потънат така добре
в тези долни скрити светове на мозъка и, от тези долни скрити светове на
мозъка, в по-долните области на човешкия организъм и т.н.
Но за хора, като Освалд Шпенглер, нещата не стояха така. Те можеха да
формират мислите. И от този факт, Шпенглер е един много духовен човек, той има мисли. Но мислите, които един човек може да има, се превръщат в нещо само когато получат една духовно съдържание. За това, човек има нужда от духовно съдържание. Съществува нужда от съдържанието, което Антропософията иска да даде, иначе, хората имат мисли, но
те не знаят какво да правят с тях. Мислите на Шпенглер оказват наистина
въздействие - да, бих казал, това е, наистина, един почти невъзможен об91

раз, който ви идва на ум - на човек, който, по случай бъдещата си женитба с една дама, се закупува всички най-прекрасни дрехи, но не за себе си,
а за дамата; и ето, че тя не е при него, преди сватбата, и сега, той има
всички тези дрехи, но няма кой да ги носи!
И вие виждате всички тези прекрасни мисли, които са там, те са, разбира
се, скроени всичките според най-модерната научна кройка, тези мисли на
Шпенглер, но липсва дамата, която да носи тези дрехи. Старият Капела,
той имаше поне още, както казах това преди няколко седмици, реториката, граматиката и диалектиката, малко пресушени. Нали, те не бяха тогава вече така цъфтящи, като музите на Омир или музите на Пиндар, но
бяха, все пак, все още седемте свободни изкуства в своята цялостност които присъстваха през цялото Средновековие; още имаше някой, който можеше да облече тези дрехи.
И сега е дошло времето - бих искал да нарека дошлото "шпенглеризъм",
защото това е нещо важно - времето в което, така да се каже, дрехите са
ушити, но ето че сега липсват действително всички същества, за които са
приготвени тези прекрасни дрехи и така, нали, дамата не е там! Музата не
идва, дрехите са там! И така, обявява се, че не може да се направи нищо
от целия този гардероб от модерни мисли. Мисълта абсолютно не е там,
за да носи някакъв сблъсък в живота.
Това, което липсва, е именно субстанцията, това, което трябва да дойде
от духовния свят. Ето какво липсва. И ето, какво се заявява: какво, всичко
това е абсурдно, тези дрехи са там, всъщност, само за да бъдат гледани.
Да ги закачим, значи, по-скоро на порт-манта и да очакваме, че от това
мистично въздействие ще излезе една пищна селянка - която, обратно на
това, няма нужда от хубави дрехи, тя ще бъде съвсем естествено това, което може да се очаква от него.
Ето какво се случва със шпенглеризма: той очаква от неясното, от неопределеното, от безучастното импулси, които нямат нужда да се обличат с
мисли и всичките дрехи на мисълта, той ги окача на порт-манта, за да бъдат най-много, гледани; защото, ако не бяха даже там, за да бъдат гледани, не би могло да се разбере защо Освалд Шпенглер написа вече две така
големи книги, които са, честно казано, напълно ненужни. За щото, какво
можем да направим от две дебели книги, щом се смята, че мисълта не
съществува, нали? Шпенглер не проповядва сантименталност, иначе биха
се намерили много комични неща. Цезар ни е нужен! Но един модерен
Цезар, този, който направи много пари и е сам за себе си синтезът на
всички възможни инженери, които, изхождайки от ума, станаха роби на
техниката; този, който основава цезаризма върху парите носени чрез
кръвта или върху кръвта, носена чрез парите. Мисълта тук няма абсолют92

но никакво значение, мисълта е седнала именно на заден план и се заема,
с всички видове мисъл.
Но сега, нали, този добър човек написа две дебели книги, които съдържат, разбира се, твърде красиви мисли. Но те са, в действителност, напълно излишни. След това, което той казва в тях, не може, точно казано, от
него нищо да се направи. Би било по-разумно, да използва всичката тази
хартия, за да измисли, да речем, една рецепта, за реализирането на най-благоприятните кръвни смесици в света или други подобни неща, защото
това, според неговото мнение, трябва да се прави.
Това, което би трябвало да се прави, абсолютно не е в съгласие с бранените неща в неговите книги. Когато някой чете неговите книги, те са такива, че този някой има чувството: бога ми, този човек има неща да каже,
той познава упадъка на западния свят, защото той чисто и просто се е
просмукал от цялата тази атмосфера на упадъка; самият той е изпълнен
целият от нея. Ако искахме да ускорим упадъка на западния свят, не бихме могли да направим нищо по-добро, от това да направим Освалд Шпенглер командващ батальон и даже главнокомандващ на армията на този
упадък. Защото той познава всичко това, самият той е вътрешно абсолютно от този калибър, от духовна гледна точка. И той е така особено представителен за своето време. Той намира, че цялата тази модерна цивилизация върви към разпадък. Аз определено смятам, че ако всички правят като него, тя ще тръгне към разпадане, без никакво съмнение. Значи, трябва
това, което той пише да е вярно. Аз намирам най-вече, че там се таи една
много голяма истина.
Ето къде са нещата. И този, който се намира на терена на Антропософията, би трябвало да отдаде внимание на един дух като Освалд Шпенглер. Защото това, което иска антропософията, е да приеме на сериозно
духовното, да приеме на сериозно духовния живот.
В Антропософията важното не е наистина да се допущат такива и такива
догми, а този духовен живот, този съдържателен духовен живот да бъде
действително приет на сериозно, приет изцяло на сериозно и това да упражнява ефект на пробуждане върху човека.
Това е много интересно, виждате ли, Освалд Шпенглер каза така: в мисълта, човешкото същество е будно - това той не може да го отрече -, но
това, което е действително резултатно, идва от съня и това продължа ва в
растенията и в растителното у човека. Това, което е там, в човека под растителна форма, той го произвежда, всъщност, по жив начин: сънят, това е
живото. Будността произвежда мислите; но в състоянието на будност има
само вътрешни напрежения.
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Ето, в действителност се е стигнало до точката, в която един от най-духовните хора на сегашната епоха казва следното нещо: това, което върша,
то трябва да бъде имплантирано в мен докато аз спя и всъщност, аз нямам
нужда да се събуждам, е лукс, един истински лукс. В действителност, аз
би трябвало да се задоволя с това, че се движа насам и натам и да изпълнявам също, спейки идеите, които ми идват, докато спя. Основно, аз би
трябвало да вървя в един сън. Лукс е това, че докато аз снова насам и натам в един сън, е установена там горе една глава, която се отдава на лукса
да разсъждава за всяко нещо. Защо се прави това? Защо се събуждам?
Но това е една душевна тоналност. И Шпенглер изразява основно по
твърде ясен начин душевната тоналност, която представя това, че модерният човек не обича това състояние на будност! Наистина, всички видове
образи от този род се представят там. Да кажем само това, че по време на
конференции, преди години, в самото начало на Антропософското общество, винаги имаше на първите редици хора, които показваха даже външно, по малко показен начин, че спят, за да се забележи също истинското
участие на аудиторията, че са забелязани слушатели, които бяха наистина
целите в слух. Това означава, че сънят е нещо, което се радва на едно изключително благоразположение, нали? Разбира се, по-голяма част от хората се отдават на това занимание в мълчание; в случая, в който току-що
посочих, хората бяха учтиви, в това отношение. Ако не се чуват да отекват характерните звуци на похъркването, тогава хората са учтиви, нали
така или най-малко, спокойни. Но Шпенглер е един странен човек: той
вдига врява там, където другите не шумят. Другите спят, но Шпенглер
казва това: трябва да се спи, абсолютно нямаме правото да се събуждаме!
И той използва цялото си знание, за да изнесе една съвсем адекватно реч
в полза на съня. И така, стигнало се е до там, че един човек от сегашното
време, един изключително духовен човек, изнася, в действителност, реч в
полза на съня!
Но, това е нещо, с което трябва да се внимава. Няма нужда да се вдига
врява, като Шпенглер, не трябва да бъде видяно и тогава ще се открие до
каква степен е необходимо да се разбере какво е будността, тази будност,
която трябва да става все по-голяма, и която трябва да бъде получена
именно чрез нещо като духовните импулси на Антропософията.
Необходимо е - трябва да се набляга на това непрекъснато - човек да обикне малко по малко будността, истинската будност в недрата на душата.
Всъщност, защо този Дорнах е намерен за така антипатичен? Защото иска
да подбуди пробуждането, а не съня и тъй като той иска да приеме пробуждането съвсем на сериозно, да се разпространи действително будността във всички неща, будността в изкуството, будността в социалния
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живот, най-вече, будността в живота на познанието, будността в цялата
житейска практика, във всичко в целия човешки живот, най-общо.
И виждате ли, наистина е действително необходимо да привличаме от
време на време вниманието върху тези неща. Защото, най-малко, в момента като този, в който сме отново събрани и ще прекъснем за известно
време тези конференции до моето завръщане от конгреса в Оксфорд, при
такива обстоятелства, трябва да привлечем вниманието, както често се
случва, върху факта, че трябва да се разпространява, най-вече между нас,
една определена склонност към будното състояние: това трябва да приемем в нас, в Антропософията, за да го ориентираме върху състоянието
на будност на човека. Защото точно от това имаме нужда във всички области: едно състояние на истинска будност.
И това състояние на будност не може да се постигне, без да се търси с
прилагане и постоянство. Ако не се разпространи този интерес към състоянието на будност, което всъщност, иска Антропософията, ще организираме, може би, още други конгреси и даже ние ще продължим да създаваме достатъчно добри сомнамбули, но няма да се пробудим наистина, напротив, ще продължим да спим заедно с другите спящи от днешната цивилизация. И няма да схванем истинската стойност на тези важни симптоми, които се изявяват, също като този човек, който вдига шум в полза
на състоянието на сън в човешката еволюция, този Освалд Шпенглер, защото той е един човек, който вдига шум в полза на съня. Той е този, който, всъщност, продължава да отрича, че самият той е пробуден, но дъх
не му остава да вдига шум в полза на съня. Той спи един възбуден сън.
Той се обръща и преобръща така ужасно и вдига, в своя сън една такава
врява. В своя сън той не спира да говори и даже много учтиво, но да говори на сън, все пак, не е това, което е нужно. Трябва човечеството да се
пробуди.
И именно това би могло да се научи от Шпенглер: че човечеството трябва
да се пробуди; иначе…иначе това ще продължава винаги, иначе ще има
все повече и повече хора, които в действителност, говорят на сън и казват
прекрасни неща в своя сън. Но от това не би се получило нищо, в смисъла
на една еволюция на човечеството. Единственото, което може да излезе
от всичко това е да продължим да развиваме нашата западна цивилизация
с нейния американски израстък и да я водим в тези приюти, където хората не искат вече да се събудят, а искат да продължават да спят и където
говорят на сън, произнасят прекрасни речи, които после са приветствани
от другите; но това приветстване, това одобрение не е нищо друго, освен
също един сън. Това, което одобрява, спи и това, което е одобрено, спи.
Следователно, абсолютно необходимо е да осъзнаем, в недрата на Антропософското Общество това да бъде истински възприето като един вид
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много интимна програма: ние искаме да се пробудим! Ще видим тогава
хората, много хора, да се държат по друг начин, даже между антропософите, ако биха искали да бъдат съвсем, пробудени, пробудени и бдителни. Това може да стане, защото Антропософията може да ни направи
бдителни, и че тя изобщо не е създадена, за да се обръщаме и преобръщаме в леглата си и да говорим на сън; напротив, когато Антропософията се
схваща в нейната същност, тогава се придобива бдителност, бдителност
във всички области, в областта на изкуството, в областта на науката, в цялостната област на практичния живот.
През времето, в което не сме заедно, опитайте да разсъждавате върху начина за подготвяне за едно разум но пробуждане, за една победа над
шпенглеризма. Спойте заедно нещо по-добро от това, което този водопроводчик* е на път да спои и спойте нещо, което ще може да действа в
бъдещето, докато със своята работа на водопроводчик, Шпенглер произвежда само упадък на западния свят. /* "Шпенглер" на немски език означава "водопроводчик"/.
ЧАСТ ТРЕТА
МИСИЯТА НА ДУХА
ОСМА КОНФЕРЕНЦИЯ
Оксфорд, 20 август 1922 г.
На отправената ми така любезна покана да говоря тук тази вечер, ще
отговоря, съобщавайки няколко указания върху начина, по който се
постига, чрез директното изследване това познание за духа, чиито последствия в обучението ще бъдат изложени тук. Отбелязах така набързо,
че ще говоря днес основно за метода, чрез който се прониква чрез изследване в свръхсетивните светове; може би ще се представи възможност също и на друг случай да се предадат някои резултати от свръхсетивното
изследване. Но освен това, трябва да кажа като въведение, че всичко, което имам да кажа днес, се отнася стриктно към изследването на духовните, свръхсетивните светове, но не до разбирането на свръхсетивното
познание. Свръхсетивните познания, постижими чрез изследването и предадени, могат да бъдат схванати просто чрез обикновения здрав разум,
когато този обикновен здрав разум не се отказва най-вече от отсъствието
на предразсъдъци, от факта, че се изхожда от така наречените във външния сетивен свят доказателства, логически изводи и други подобни неща.
Единствено по причина на тези препятствия се казва често, че не могат да
се познават резултатите от свръхсетивното изследване, ако човек не може
да направи самия себе си изследовател на свръхсетивното.
Което ще бъде съобщено тук е, всъщност, предметът на това, което се нарича познание чрез посвещение; това познание беше развивано в древни96

те времена от човешката еволюция под една малко по-различна форма от
тази, която ние днес трябва да развиваме в нашата епоха. Тук не става
въпрос да изваждаме древни нещо - вече наблюдавахме тези неща в другите конференции -, тук става въпрос да заимстваме, в смисъла на мисленето и усещането на нашата епоха, пътя на изследване, който води по отношение на познанието чрез посвещение, важното е човек да бъде в състояние да извърши коренна промяна на ориентацията в разположението
на цялата човешка душа.
Този, който има познание чрез посвещение се различава от този, който
има друго знание, в, днешния сми съл на думата, не само, например, чрез
факта, че неговото познание чрез посвещение е една висша степен на
обикновеното познание. То е постигнато, разбира се, на основата на обикновеното знание; това знание трябва да бъде там; интелектуалната мисъл
трябва да бъде напълно развита, ако човек иска да постигне познание
чрез посвещение. Но после е необходима една коренна промяна на ориентацията, така че, този, който притежава познание чрез посвещение трябва, най-общо, да гледа света от една друга гледна точка, от която не може
да гледа без това познание чрез посвещение.
Мога да изразя в едно просто формулиране в какво това познание чрез
посвещение се различава принципно от обикновеното знание: в обикновеното знание ние сме съзнателни за нашата мисъл, най-общо, за вътрешните опитности на нашата душа, чрез които постигаме знания - и там, ние
сме субекта на знанието. Ние мислим, например, смятаме, че узнаваме нещо чрез нашите мисли. Там, когато се приема като мислещи същества,
ние сме субектът. Търсим обектите, наблюдавайки природата, наблюдавайки човешкия живот, експериментирайки. Ние винаги търсим обектите.
Обектите трябва да дойдат към нас. Обектите трябва да са пред нас, така
че ние да можем да ги обгърнем с мислите си, към които можем да приложим нашите мисли. Ние сме субектът; това, което идва към нас, са обектите. При човека, който търси познанието чрез посвещение се явява една
тотално различна ориентация. Той трябва да се възприеме, в качеството
си на човек, като обект и за този обект, човекът, той трябва да търси субекта. Ето, значи, тази пълна противоположност, която трябва да се получи.
В обикновеното знание ние се усещаме като субекти, ние търсим обектите, които са вън от нас. В познанието чрез посвещение, ние самите сме
обектът и търсим субекта, който съответства на този обект; по-точно
казано, в истинското познание чрез посвещение, субектите се представят
от самите себе си. Но тогава това е материята на познанието, което идва
едва по-късно.
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Вие виждате, значи, както, всъщност, трябва да видим, не само чрез простите дефиниции за понятия, че в познанието чрез посвещение, в действителност, ние трябва да избягваме от нас самите, ние трябва да станем
като растенията, камъните, като светкавицата и гръмотевицата, които стават за нас обекти. Самите ние, се изплъзваме, така да се каже, вън от самите нас, в познанието чрез посвещение, ние ставаме обект и търсим субектите, които му съответстват. Ако мога да се изразя по един малко парадоксален начин, бих казал, разглеждайки именно мисълта: в обикновеното знание, ние сме тези, които мислим за нещата. В познанието чрез
посвещение, трябва да търсим как сме мислени в космоса.
Това не са нищо друго, освен абстрактни линии за ориентация, но вие
виждате, че тези абстрактни линии за ориентация са навсякъде следвани в
конкретните факти от метода на посвещение.
Ако ние днес не искаме наистина да получаваме съобщения от никъде
другаде, освен от модерното знание, валидно днес, чрез посвещението,
това познание чрез посвещение, тръгва от мисленето. Животът на мислите трябва да бъде напълно развит, ако днес човек иска да постигне познание чрез посвещение. Човек може, както се знае, да формира по-особено
този живот на мислите, задълбочавайки еволюцията на естествените науки от последните векове, най-вече на ХІХ век. Съществуват различни
начини, по които човек може да се намира по отношение на научните
знания, слушат с, това, което обичам да наричам опреде лена наивност, че
органичните същества са смятани, да са развити от най-простите, най-примитивните същества до човешкото същество. Те съставят своите идеи
по повод тази еволюция и се обръщат малко към самите себе си: тогава те
не забелязват, че имат идеи, че в момента, в който гледат външните явления, развиват в самите себе си нещо, което е от животът на мислите.
Но този, който не може да приеме научните знания, без критичен поглед
върху самия себе си, всъщност е задължен да си зададе въпрос: какво означава това, което аз самият правя, проследявайки едно същество след
друго, започвайки от несъвършеното, стигайки до съвършеното? Или,
още, е задължен да се попита: когато се занимавам с математика, образувам, разбира се, мисли, които излизат от мен самия. Математика та е
наистина, едно платно, което аз изкарвам от самия себе си. Прилагам после това платно върху външните неща и то им подхожда. Тогава стигаме
до големия въпрос, въпросът, който е абсолютно трагичен за мислителя:
какво от самата мисъл има в това, което употребявам, в цялото знание?
Не може да се намери какво от тази мисъл има, даже ако човек разсъждава достатъчно дълго, колкото иска; защото мисълта остава тогава винаги
в една и съща точка, човек се върти, така да се каже, в кръг около оста,
която самият той е създал. Трябва да се направи нещо с тази мисъл. С та98

зи мисъл трябва да се реализира това, което описах в моята книга "Как се
постигат познания за висшите светове"* / Виж: Р. Щайнер, "Как се постигат познания за висшите светове", Монтесон, Новалис 1993 г./:медитация.
По повод медитацията не трябва да се мисли по "мистичен" начин, но не
трябва да се мисли и по един лек начин. Медитацията трябва да бъде нещо тотално прозрачно в нашия днешен смисъл. Но тя е, в същото време
нещо, което получава търпение и вътрешна енергия от душата. и преди
всичко, в нея трябва да участва нещо, което никой не може да даде на никой друг: човек трябва да бъде способен да обещава на самия себе си и
после да изпълнява това обещание. Когато някой започва да изпълнява
медитация, той извършва единственото действие, което е наистина тотално свободно в този човешки живот. В нас ние винаги носим тази тенденция към свобода, ние сме реализирали също, една голяма част от свободата. Но ако размислим, ще видим, че за едно нещо сме зависими от нашето наследство, за друго - от нашето възпита ние, за трето - от нашия
живот. И попитайте се, в каква степен сме способни да изоставим така изведнъж това, което сме направили наше чрез наследството, чрез възпитанието и чрез живота. Ще се окажем с лице пред нищото, ако бяхме искали така изведнъж да изоставим всичко това. Но когато вземем решението
да правим сутрин и вечер медитация, с цел да се научим малко по малко
да потапяме поглед в свръхсетивния свят, ще можем всеки ден да го правим или да го изоставяме. Нищо няма да ни се противопоставя. И опитността показва също, че по-голямата част от тези, които започват да практикуват медитативен живот с големи решения, го изоставят отново твърде скоро. В това ние сме напълно свободни. Тази медитативна практика е
едно действие, което е в основата си свободно.
Ако можем, при все това, да останем предани на самите себе си, ако си
обещаем - не на някой друг, а на нас самите единствено - да останем предани на това медитиране, това е, чрез самото себе си, една огромна душевна сила.
След като изложих този въпрос, бих желал да привлека вниманието ви
върху начина, по който самата медитация е практикувана в своите най-прости форми. Днес мога да се занимая само с принципа.
До нас се отнася това, да поставим някаква представа или комплекс от
представи в центъра на нашето съзнание; няма значение материята на този комплекс представи; но той не трябва да бъде свързан с нищо друго,
по такъв начин, че да не представя реминисценции, извлечени от нашата
памет или други подобни неща. Добре е също да не го извличаме от трезора на нашата памет, а да си го доставим чрез една друга личност, експериментирала в този род неща - но тя да иска да упражнява някакво внушение върху нас, а защото можем да бъдем сигурни, че това, върху което
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медитираме тогава, е нещо ново за нас. Ние бихме могли също да вземем
едно древно писание, за което сме сигурни, че не сме го чели още и да потърсим в него израз, върху който да медитираме. Важното е да не извличаме от нашето подсъзнание и от нашата несъзнателност израз, който е
навлязъл дълбоко в нас. В този случай, тези неща не могат да бъдат възприемани в своята цялостност, защото всички видове остатъци от това, което човек е изпитвал и усещал се смесват там. Важното е това да се улавя
в своята цялостност, както математическа теорема е възприемана в своята
цялостност.
Да вземем нещо съвсем обикновено, израза: "Мъдростта живее в светлината". Тук изобщо не става въпрос да изследваме дали това е вярно.
Това е образно. Важното тук е не да се занимаваме със съдържанието като такова, иначе казано, да го обгръщаме с вътрешния поглед на нашата
душа, оставяйки нашето съзнание да почива върху него. Отначало ще постигнем само един кратък престой на нашето съзнание върху това съдържание. Това време ще става после все по-дълго.
Кое, значи, е важното тук? Важното тук е да съберем цялото наше вътрешно душевно същество, за да концентрираме върху това единствено съдържание всичко, което в нас е сила на мисълта, сила на усещането. Така
както мускулите на ръцете укрепват, когато ги караме да работят, така е
душевните сили укрепват от факта, че са направлявани безброй пъти отново и отново върху едно съдържание. Това единствено съдържание трябва да остане толкова, колкото е възможно същото, месеци наред, може
би и години. Защото душевните сили най-напред трябва да бъдат укрепени, интензифицирани, преди човек да стигне до истинско то свръхсетивно изследване.
Ако човек продължи да прави това упражнение, идва денят, бих искал да
кажа големият ден, в който той ще направи едно съвсем точно наблюдение. Ще направи това наблюдение, че човек малко по малко, е в една
душевна активност, която е изцяло независима от тялото. Забелязва също
и следното нещо: преди това, беше зависим от своето тяло за всяка своя
мисъл и свое усещане, от нервносетивната система, в своята представна
активност, от системата на кръвообращението в своето усещане и т.н.
сега, той се усеща в една активност на душата и духа, която е напълно зависима от цялата активност на тялото. И човек забелязва това от факта, че
занапред е в състояние да приведе самия себе си така че, да завибрира в
главата нещо, което беше останало дотогава напълно несъзнателно. Тогава човек прави своето изненадващо откритие на това, което различава съня от пробуждането. Тази разлика се състои, всъщност, в това, че когато
човек е буден, нещо вибрира в целия човешки организъм, с изключение
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на главата: там, това, което е в движение в целия останал организъм, е в
покой.
Ще разберем най-добре за какво става въпрос, ако привлека вашето внимание върху факта, че ние хората, не сме, всъщност, тези силни, твърди
тела, за каквито обикновено се смята, че сме. В действителност, ние сме
съставени приблизително от 90% вода и твърдите части от приблизително
10% и са потопени в тази течна среда, те тук плуват. Така че можем да говорим само по един неточен начин за твърд елемент в човешкото тяло.
Ние сме съставени, ако мога така да кажа, от 90% вода. И, от една страна,
после от въздух, също от топлина, които обхождат тази вода със своите
ритми.
Ако си представите, че човек в една малка част е твърдо тяло, в голяма
част е вода, въздух и топлина, които тук вибрират, не бихте намерили вече за така невероятно,че има в нас нещо още по-фино. И сега ще нарека
този по-фин факт, елемент, етерно тяло. Това етерно тяло е по-фино от
въздуха. То е толкова фино, че ни пропива от всички страни, без ние да
знаем каквото и да е за него, в нашия обикновен живот. То е това етерно
тяло, което се намира във вътрешно движение в състояние на будност, което е в постоянно движение в цялото човешко тяло, с изключение на
главата. В главата, етерното тяло е вътрешно в покой.
По време на сън, нещата са различни. Сънят започва с факта, че етерното
тяло започва да се движи даже и в главата - и така, под тази форма, трае
сънят. Така че, по време на сън, ние имаме в нашата цялостност на човешкото същество, в главата и в останалата част, едно етерно тяло във
вътрешно движение. И когато сънуваме, да речем, на пробуждане тогава
се случва да възприемем, точно в момента на пробуждане последните
движения на етерното тяло. Те ни се представят под формата на сънища.
Ние възприемаме още последните етерни движения на главата на пробуждане; но когато пробуждането е бързо, това не може да се случи.
Но този, който дълго медитира по начина, който посочих, е скоро в състояние да образува малко по малко образи в етерното тяло на главата, което
е в покой. В книгата, която споменах, наричам това имагинации. И тези
имагинации, живели в етерното тяло, са първото свръхсетивно впечатление, което можем да имаме. То ни вкарва после в ситуация на пълна абстракция на нашето физическо тяло и ни кара да гледаме като на картина
нашия живот в неговото движение, в неговото действие, до момента на
нашето раждане. Често хора, потопили се до дъно във водата или били на
път да се удавят, разказват, че са видели живота си, изкачвайки се във
времето, под формата на подвижни образи; това може да се упражнява
систематично и може да се види така резултата на нашия земен настоящ
живот.
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Първото нещо, което дава познанието чрез посвещение, е виждането на
живота на нашата собствена душа. Той е, всъщност, нещо различно от това, което се предполага за него обикновено. Обикновено се пред полага
абстрактно, че този душевен живот е нещо, изтъкано от представи. Когато човек открие своята истинска форма, вижда, че тя е нещо творческо, че
тя е в същото време това, което действаше в нашето детство, което е дало
пластична форма на нашия мозък, което пропива останалата част от нашето тяло и вкарва в работа една пластична активност, формираща, създавайки нашето състояние на будност и даже и нашата храносмилателна
активност.
Ние виждаме в този вътрешно активен елемент в организма етерното тяло
на човека. Това не е пространствено тяло, то е едно времево тяло. Можете
също да опишете етерното тяло като едно пространствено тяло, само ако
осъзнавате, че правите същото нещо като когато рисувате светкавица. Когато рисувате светкавица, рисувате, естествено, един миг; вие фиксирате
мига. Етерното тяло също може да се фиксира пространствено само под
формата на миг. В действителност, ние имаме едно физическо пространствено тяло и едно времево тяло, с което ние обгръщаме с поглед цялостността, която стига до раждането ни и изхожда от мига, в който се намираме в състоянието да направим това откритие. Това са първите свръхсетивни придобивки, които можем да открием най-напред в нас самите.
Това, което е получено в еволюцията на душата чрез процеси в душата,
такива, каквито ги описах, се показва най-вече в цялостната промяна, която се изразява в тоталността на душата, в разположението на душата на
този, който се стреми към познанието чрез посвещение, аз ви моля да не
се обърквате от моите думи. Не искам да кажа, че този, който постига
посвещение, става изведнъж един друг човек във всяко отношение. Напротив, модерното познание чрез посвещение трябва да остави човешкото
същество напълно в света, така че, даже когато постигне посвещение да
може да продължи своя вот просто така, както го е започнал. Но е вярно,
че за часовете и миговете, в които практикува свръхсетивното изследване, човешкото същество става, от факта на познанието чрез посвещение,
различно от това, което е в обикновения живот.
Бих желал да подчертая, преди всичко, един важен мотив, който характеризира познанието чрез посвещение. Това, че човешкото същество усеща,
че колкото повече напредва в свръхсетивната опитност, толкова повече
неговата собствена телесност му се изплъзва, най-малко това, с което тази
телестност участва в обикновения живот. Да се запитаме какъв е произходът на нашите съждения в живота. Ние сме едно дете, ние растем и се
развиваме. Симпатия и антипатия приемат в нашия живот една фиксирана форма. Симпатията и антипатията за природните явления и най-вече
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симпатията и антипатията за другите хора. Нашето тяло участва във всичко това. Ние отправяме твърде очевидно към всичко това тази симпатия и
тази антипатия, които имат даже в голяма част своето основани във физическите процеси на нашето тяло. В момента, в който този, който ще бъде
посветен се издигне в свръхсетивния свят, той започва да живее в един
свят, където тази симпатия и тази антипатия свързани с телестността, стават за него все повече и повече чужди, за времето, в което той пребивава
в свръхсетивното. Той е изваден от това с което е свързан чрез своята
телесност. Когато иска отново да приеме своя обикновен живот, той
трябва, така да се каже, да се върне отново в своите обикновени симпатии
и антипатии, това, което иначе се извършва съвсем естествено. Когато човек се събужда сутрин, той се намира в своето тяло, той изпитва същата
любов към нещата и хората, същата симпатия и антипатия, както преди.
Това се извършва съвсем само. Но когато човек пребивава в свръхсетивното и иска да се върне отново в своите симпатии и антипатии, тогава той
трябва да по ложи усилия, за да го направи, трябва, така да се каже, да се
потопи в своята собствена телесност. Тази дистанция, по отношение на
своята собствена телесност, е един от феномените, който показва, че човек действително е направил малък прогрес. Впрочем, посветеният прави
малко по малко свои симпатии и антипатии към широките перспективи.
Еволюцията в смисъла на посвещението, се показва изключително силно
при един особен въпрос: активността на паметта, на спомена, по време на
опознаването чрез посвещение. В обикновения живот, ние има ме опитност със самите себе си. Нашият спомен, нашата памет са ту много добри,
ту лоши, но ние постигаме паметта. После, по-късно имаме опитности,
ние си спомняме за тях. За това, за което имаме опитност в свръхсетивните светове, нещата не стоят така. Ние можем да имаме опитност с тях, в
нейното величие, в нейната красота, в нейното богатство от насоки; веднъж извършената опитност е вече минало. И за да може това да се представи отново пред душата, трябва отново да имаме опитност с него. То не
се отпечатва, само ако човек трансформира най-напред с много усилия в
понятия това, което вижда в свръхсетивния свят, ако човек накара в същото време своя усет да премине в свръхсетивния свят. Това е много
трудно.
Всъщност, трябва да се мисли от друга страна абсолютно, без да ви помага тялото за тази мисъл. Ето защо, трябва преди това да сте укрепили своите понятия, трябва да си станал преди това един честен здраво мислещ
логичен човек, за да не се забравя постоянно тази логика, когато се гледа
в този свят. Слабо развитите ясновидци могат да виждат точно нещата, но
забравят логиката, когато са от другата страна. Това точно се отнася и до
случая, когато някой има да съобщава на някой друг свръхсетивни исти103

ни, тогава се забелязва тази модификация на паметта по отношение на
свръхсетивните истини. И тук виждаме до каква степен нашето тяло е засегнато от упражняването на паметта, не от мисълта, а от упражняването
на паметта, която, зависи това, прелива винаги върху свръхсетивното.
Ако мога да си позволя да кажа нещо лично, то би било това: когато аз самият правя конференции, нещата са различни от правенето на конференции изобщо. При конференциите, които се правят изобщо, се говори често, като лекторът черпи от своята памет; излагат се често неща, като лекторът черпи от своята памет това, което е научил, това, което мислил.
Този, който излага наистина свръхсетивни истини, трябва, всъщност, винаги да ги изработва в момента, в който ги излага. Така че, аз самият мога
да изнеса 30, 40, 50 пъти една и съща лекция и за мен тя няма да бъде никога същата. Такъв е, естествено, случаят и с другите; но това е случаят
при една по-извисена мярка, тази необходимост по отношение на паметта, тази необходимост да се носи съдържанието в един вътрешен живот,
когато човек е постигнал една вътрешна степен на паметта.
Това, което току-що ви разказах за способността да се въведат в етерното
тяло на вашата глава формите, които позволяват после да видите вашето
тяло на времето, вашето етерно тяло до раждането ви, ви полага вече,
най-общо, в едно изцяло своеобразно разположение по отношение на космоса. Човек губи, така да се каже, своята собствена телесност, но се чувства влязъл в живота на космоса. Съзнанието се простира, така да се каже,
в далечините на етера. Човек не може да гледа вече едно растение, без да
се потопи в неговото растене. Той го проследява от корена до цвета. Той
живее в соковете му, в развиването на цвета му, на плода му. Той може да
се потопи в живота на животните, следвайки формата им и най-вече в живота на друго едно същество. Най-слабата черта, явяваща ви се у едно
друго човешко същество, ще ви води, така да се каже, в целия живот на
душата му, така че, човек усеща, че сега не е в себе си, а е вън то себе си,
по време на това свръхсетивно опознаване.
Но трябва винаги да можем да се върнем в тялото си, това е необходимо,
иначе човек става един апатичен, мрачен мистик, един екзалтиран човек,
а не човек, който търси познание за свръхсетивните светове. Човек трябва
да може едновременно да живее в свръхсетивните светове и да може да се
връща в своето тяло, за да може да стои здраво на двата си крака. Ето
защо, когато излагам тоз род неща, по повод свръхсетивните светове, ми
е нужно да подчертая, че за мен, повече от логиката, това, което е необходимо на добрия философ, е да знае как да ушие една обувка или една
дреха, да бъде действително в практичния живот. Всъщност, човек не би
трябвало да мисли върху живота, ако не е действително в практичния живот. Но това в още по-голяма степен важи за този, който търси свръхсе104

тивните познания. Тези, които търсят свръхсетивното познание не могат
да бъдат мечтатели, екзалтирани хора, които не могат да се държат прави
на краката си. Иначе, човек се изгубва, защото той трябва действително
да излезе от самия себе си. Но излизането от самия себе си не трябва да
води към самоизгубване. На основата на едно познание като това, което
описах, е написана книгата, която на немски език се нарича: Geheimwissenschaft im Umri? и на английски език Occult Science - An Outline.
Но после, трябва да може да се прониква по-напред в това свръхсетивно
познание. Това се получава от факта, че се развива сега медитацията. Най
-напред, човек се отпуща в медитация върху определени представи и комплекси от представи и от този факт укрепва душевния живот. Това все
още не е достатъчно за пълното проникване в свръхсетивния свят; за това, е необходимо да се упражнява също, не само това да можем да се отпущаш върху представи, не само да концентрираш, така да се каже, цялата си душа върху тази представа, а и да можеш също постоянно да ги изхвърляш по волята на своето съзнание. Така както в активния живот човек
може да гледа нещо и после да отмести погледа си в обратна посока, така
в свръхсетивното развитие трябва да се научим да можем да се концентрираме силно върху едно душевно съдържание и после да го изхвърлим
вън от душата си.
Това понякога не е така лесно в обикновения живот. Помислете до каква
малка степен човешкото същество е в състояние да прогонва непрекъснато своите мисли. Понякога, определени мисли ви преследват по цели дни,
особено когато са неприятни. Не можете да се освободите от тях. Но това
става още много по-трудно, веднъж щом сме свикнали да се концентрираме върху мисълта. Мисловно съдържание, върху което сме се концентрирали, накрая започва да ни държи и трябва да вложим всичките усилия на
света, за да го отдалечим отново. Когато дълго време сме се упражнявали
в това, ще постигнем накрая способността да се отдалечаваме, да отделяме също от нашето съзнание цялото това ретроспективно виждане върху
нашия живот да раждането, цялото това етерно тяло, както аз наричам,
това тяло на времето.
Това,естествено, е степен на развитие, която ние трябва да постигнем.
Най-напред трябва да узреем, като накараме да изчезнат представите,
върху които сме медитирали, трябва да постигнем силата да караме да изчезва този душевен колос, този исполин на душата; цялата страшна акула
на нашия живот до настояще то, между настоящия момент и раждането и
там, пред нас - ни е нужно да го накараме да изчезне. Ако го накараме за
изчезне, тогава започва нещо, което бих желал да нарека "по-будно съзнание". Тогава ние сме просто пробудени, без да има съдържание, в това
будно съзнание. Но сега, то се изпълва. Така както нахлува въздух в бели105

те дробове, от който те имат нужда, така истински духовния свят сега
нахлува в празното съзнание, родено по начина, който описах.
Това е инспирацията. Нещо нахлува сега, то не е един вид по-фина материя, но има същото отношение към материята, каквото има негативът
към позитива. Противоположното на материята нахлува сега в тази освободена от етера реалност човешка. Важното е, че можем да възприемем
това: духът не е материя, станало още по-фина, още по-етерна; това не е
вярно. Ако наречем материята позитив - ние бихме могли, всъщност, също да наречем материята негатив, не е от голямо значение, тези неща са
относителни - трябва тогава да наречем духа негатив, по отношение на
позитива. Все едно, аз имам, да речем, огромно богатство от пет шилинга
в моето портмоне. Похарчвам един шилинг, тогава, имам още четири
шилинга; похарчвам още един, имам още три и т.н., докато свършат. После, мога да вляза в дългове. Ако имам един шилинг дълг, имам един шилинг по-малко.
Веднъж щом си накарал етерното тяло да изчезне, чрез метода, който
изработих, не влизам в един още по-фин етер, а в нещо, противоположно
на етера, както дълговете са противоположни на богатството. И само сега
аз зная, чрез опитност, какво е духът. Духът влиза във вас чрез инспирацията и първото нещо, с което имаме опитност е това, което преди раждането или още по-точно, преди зачатието, присъстваше в нашата душа и
нашия дух в един духовен свят. Това е предварително съществуващият
живот на нашето същество от душа и от дух. Преди това, ние сме го видели в етера издигайки се отново до нашето раждане. Сега, ние гледаме отвъд раждането или, по-скоро, отвъд зачатието, в света на душата и на духа и постигаме това да се възприемем такива, каквито сме били преди да
слезем от световете на духа и да се облеем с едно физическо тяло минавайки през наследствената линия.
Тези неща, за познанието чрез посвещение не са философски истини, които се изработват чрез мисълта, това са опитности, но опитности, които
трябва най-напред да бъдат постигнати от факта, че човек се при готвя за
тях по начина, който посочих. И така, първото нещо, което срещаме, когато проникнем в духовния свят, е истината за предварителното съществувание на човешката душа, по-точно, на човешкия дух и сега се учим да
гледаме директно това, което е вечно.
От много векове насам, европейското човечество гледа вечността само от
една страна, от страната на безсмъртието. Тя винаги е поставяла този
единствен въпрос: какво става с душата, когато напусне тялото при смъртта? Това тук, разбира се, е правото на егоистичните хора, защото точно
поради егоистични мотиви хората се интересуват от това, какво ще последва, когато пристигне смъртта. Ще видим веднага след това, че ние
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можем също да говорим за безсмъртието, но в по-голяма част от времето,
се говори за безсмъртие то само от егоистични мотиви. Хората по-малко
се интересуват от това, което е било преди раждането. Те си казват: това,
което сме тук сега, това сме ние. Това, което е предшествало, има стойност само за познанието. Но не могат да се получат наистина верни познания, ако човек не направлява своите познания върху това, което съдържа нашето съществувание преди раждането или, още по-точно, преди
зачатието.
В модерните езици, имаме нужда от една дума, чрез която единствената
вечност да се допълва. Не трябва да говорим само за безсмъртието, трябва да говорим също - ще е малко трудно да се преведе това – нераждаемостта; защото вечността е съставена от безсмъртието и нераждаемостта. И
познанието чрез посвещение открива нераждаемостта пред безсмъртието.
Ние можем да постигнем една следваща степен на еволюцията, която води към свръхсетивните светове, търсейки да се освободим още повече от
опората на тялото в нашата душевна и духовна активност. Това може да
се получи от факта, че сега ориентираме упражненията за медитация и
концентрация повече в посока на упражнения за волята.
Бих искал сега да представя на вашата душа, в качеството на пример, едно просто упражнение на волята, което ще ви позволи да изучите принципа, който влиза тук като сумарна линия. В обикновения живот, ние сме
свикнали да мислим с хода на света. Оставям нещата да идват към нас
такива, каквито се създават. Това, което идва към нас по-рано мислим за
него по-рано, това, което идва към нас по-късно, мислим за него по-късно. И даже и ако в логичната мисъл не следваме протичането на времето,
при все това, съществува на заден план усилието да се държим за външния действителен ход на фактите. За да се упражняваме в отношенията на
душевните и духовните сили, трябва да се откъснем от външното протичане на нещата. И тогава това е едно добро упражнение, което е едновременно едно упражнение за волята, да се опитва да се мисли в обратен ред
за опитностите, които сме изживели от сутринта до вечерта, но издигайки
се от вечерта до сутринта, а не, точно, от сутринта до вечерта, влизайки
изцяло, толкова, колкото е възможно в подробностите.
Да допуснем, че по време на една ретроспекция от този род, донасяща за
живота на нашия ден, стигаме до това, да си представим, че изкачваме
стълба. Представяме си, че сме най-напред на най-високото, после, най-последното стъпало, на предпоследното и т.н. Слизаме в обратна посока.
В началото, ще можем да си представим в обратна посока по този начин
само епизоди от нашия дневен живот, например, от 6 часа до 3 часа, от
обед до 9 часа и т.н., до момента на пробуждането. Но ще постигнем малко по малко един вид техника, чрез която ще можем действително, вечер107

та или на другия ден, да накараме да дефилират в обратен ред пред нашата душа образите от нашия дневен живот или тези от предшестващия ден,
като в една картина, обърната обратно. Ако сме в състояние - и точно това е важно -, да откъснем изцяло нашата ми съл от начина, по който се
развива действителността, в три измерения, тогава ще видим, че нашата
воля е изключително много укрепнала от това. Ще получим този ефект
също, ако постигнем усещането на една мелодия в обратна посока или
ако си представим една драма от 5 действия да се развива в обратен ред,
от петото, четвъртото действие и т.н., до първото. Чрез всички тези методи, ще укрепим нашата воля, давайки и вътрешно повече сили и изтръгвайки я външно от нейната връзка със сетивните събития.
Към това могат да се прибавят други упражнения, като тези, които посочих в своите предишни конференции; наблюдаваме, например, че имаме
такъв и такъв навик. Вземаме твърдото решение и прилагаме една желязна воля към него - да усвоим за няколко години едно друго поведение в
тази област. Ще цитирам така простичко факта, че всеки човек има в своя
почерк нещо, което се нарича характер на почерка: Ако правим усилия, за
да постигнем един друг почерк, който изобщо не е подобен на предшестващия, това изисква една голяма вътрешна сила. Нужно е тогава само този втори почерк да стане за нас също толкова обикновен, също толкова
текущ, както предишния. Това е само едно от малките неща. Има също
много неща, чрез които ние можем да променим цялата основна ориентация на нашата воля, чрез нашата собствена енергия. Ще постигнем, благодарение на това, не само да приемем в нас духовния свят под форма на
инспирация, а и да се потопим действително с нашия дух, освободен от
тялото, в другите духовни същества, които са вън от нас. Защото, да познаваш по действително духовен начин, означава, да се потопиш в същностите, които са духовно около нас, когато гледаме физическите неща. Ако
искаме да имаме познание за една духовна реалност, ни е нужно най-напред да излезем от нас самите. Опитах това. Но после ни е нужно да постигнем способността да проникваме, този път, в нещата, т.е., в духовните
неща и същности.
Не сме способни на това, преди да сме направили също упражненията за
посвещение, такива, именно как вито току-що ви описах, където в действителност, ние не сме затруднени от нашето собствено тяло, но където
можем да с потопим в духовната действителност на нещата, където също,
не цветовете на растенията се явяват пред нас, а където ние не виждаме
вече оцветените растения, а ги виждаме да се оцветяват. От факта, че ние
знаем, че цикорията, която никне покрай пътя не е синя, само когато я
гледаме, а че ние можем вътрешно да се потопим в цвета и да участваме в
процеса, чрез който тя става синя, ние се намираме интуитивно вътре в
108

този процес и тогава ние можем, изхождайки от там, да простираме все
повече и повече нашето духовно познание.
Можем тогава да видим от няколко симптома, че действително сме отишли напред в тези упражнения. Бих искал да посоча два от тях, но те са
много. Първият се състои в това, че ние одобряваме всички други гледни
точки на материалния свят, различни от преди това. За чистия интелектуализъм, моралния свят има нещо нереално. Разбира се, когато човешкото същество е запазило определена корекция в недрата на материалния
свят, се чувства задължено да изпълни своето задължение,вършейки това,
което е добро, според традицията; но даже и да не си признава,той мисли
така: от факта, че някой е извършил добро, не се е получило нещо от същия ред, както когато светкавица прореже пространството или гръмотевица гръмне в пространството. Той не мисли за нищо реално в този случай. Когато човек проникне в живота на духовния свят, забелязва, че моралната подредба на света не само е една реалност от същата природа като на физическата реалност, а тя има една висша действителност. Човек
се научава малко по малко да разбира, че цялото това време с неговите
световни части и физически процеси може да пропадне, да се разруши; но
това, което се излъчва морално от нас, ще се изгуби в своите следствия.
Реалността на моралния свят се из дига за нас. И физическият свят и моралният свят, настоящото съществувание и развитието стават една единност. Ние действително имаме опитност с това, и светът има морални
закони, които са обективни закони.
Това кара да нарасне нашето чувство на отговорност пред света. Това ни
дава, най-общо, едно съвсем друго съзнание, едно съзнание, от което модерното човечество има доста голяма нужда. Това модерно човечество,
което гледа към началото на Земята, към начина, по който Земята се е образувала, начиная от едно неясно начало, към начина, по който са излезли
от това неясно начало животът, човешкото същество и от него, като една
женитба, светът на идеите. Това човечество, което има като перспектива
студената смърт, такава, че всичко, в което живее човечеството ще бъде
отново потопено в едно обширно гробище, съставено от това, в което живее човечеството, това човечество има нужда от познание за моралната
подредба на света. Тя може основно да бъде напълно спечелена чрез духовното познание. Мога само да нахвърля това.
Но вторият симптом е, че човек не може да постигне този интуитивен начин на познание, да се потопи във външните неща, без да е преминал през
едно интензивно страдание, интензивно, по отношение на бол ката, което
беше необходимо вече да характеризирам по повод имагинативното познание: вече казах тогава, че в действителност, трябва да започнем да се
откриваме, с много усилия, в своите симпатии и антипатии, което е вина109

ги болезнено, всъщност, когато трябва да се извърши. Сега, болката става
едно космическо страдание с цялото настоящо страдание на основата на
съществуванието.
Човек може лесно да се попита защо боговете или Бог създават страданието. Страданието трябва да бъде тук, за да може светът да се издигне в
цялата своя красота. Фактът, че ние имаме очи - ще се изразя по съвсем
обикновен начин - произхожда само от това, че в един още недиференциран организъм беше издълба на, така да се каже, органичната реалност,
която поведе към способността за виждане, после, под една метаморфоризирана форма, към окото. Ако ние днес възприемаме още малките незначителни процеси, които протичат в нашата ретина, по време на виждането, ще доловим, че даже това е една болка, почиваща на основата на
съществуванието. Цялата красота почива на основата на страданието.
Красотата може да се развие само начиная от болката. Това вече може да
се каже, на една ниска степен, на едно по-нисше ниво на познанието. Всеки човек, постигнал някакво познание би могъл да ви направи признание;
той би ви казал: за щастието и радостта в моя живот, съм признателен на
съдбата си, но познанията си съм постигнал само чрез болките си, чрез
страданието си.
Ако човек усеща това още отначало, по отношение на нисшото познание,
може да го изживее напълно, когато прави усилие върху самия себе си,
когато си проправя път през болката, която е усетена като една космична
болка, до неутралната опитност в духовния космос. Трябва да се намери с
голяма мъка как човек може да участва в развиването и в същността на
всички неща, тогава идва интуитивното познание. Но после, човек е пак
така изцяло в една познавателна опитност, която вече не е свързана с тялото, която може да се обърне свободно към тялото, за да бъде отново в
сетивния свят чак до смъртта, но който знае сега напълно какво значи да
бъдеш действително, да бъдеш в своя дух и своята душа действително,
вън от тялото си.
Когато човек е разбрал това, има в съзнанието си образ на това, което се
случва, когато той напусне свое то физическо тяло в реална смърт, тогава
той знае какво означава да преминеш вратата на смъртта. Действителността, която ви се явява - че вашето душевно и духовно същество преминава в един духовно-душевен свят, напускайки своето тяло - човек я вижда предварително, в познанието, когато се е издигнал до интуитивното
познание, т.е., когато човек знае как стоят нещата в света, когато той няма тяло, на което да се опре. Той се връща тогава в своето тяло с това
познание, щом го е трансформирал в понятие. Но същественото е това, че
човек се научава да живее даже без своето тяло и също че постига от този
факт едно позна ние за ситуацията, в която той се намира, когато не може
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вече да се ползва от своето тяло, когато се освобождава от него, при смъртта и преминава в един духовно-душевен свят.
Това тук не е философска спекулация върху безсмъртието, това, което
предлага познанието чрез посвещение, е една опитност, която е една предварителна опитност, нещо предварително изживяно. Човек знае какво
ще бъде след това. Той не изживява пълната действителност, но изживява
един действителен образ, който е по определен начин идентичен на пълната действителност на смъртта. Човек има опитност с безсмъртието. Значи, в това отношение то е една опитност, която човек въвежда в познанието.
Е, добре, опитах се да ви опиша как човек се издига чрез имагинация към
инспирацията и към интуицията и как човек опознава чрез това, най-напред самия себе си в пълната реалност на човешкото същество. Той се научава да се опознава в своето тяло, именно толкова дълго, колкото е в
своето тяло. Трябва да се освободи от тялото в своето духовно-душевно
същество, само тогава човек освобождава цялото човешко същество. Защото с това, което човек знае чрез тялото си, чрез сетивата си, чрез това,
което се прибавя към опитността на сетивата под формата на мисъл и
чрез това, което е, все пак, свързано с тялото, всъщност, с нервносетивната система за обикновената мисъл, човек познава само една част от човешкото същество. Опознава пълната цялостност на човека само когато
има желанието да се издигне към познанието, което идва именно от науката за посвещението.
Бих искал да го подчертая още веднъж: веднъж щом нещата са намерени
чрез изследването, всеки човек, който се приближава към тях, без предразсъдъци, може да ги разбере с обикновения здрав разум, по същия начин, по който той може да контролира чрез обикновения здрав разум това, което астрономите, това, което биолозите казват за света. И човек ще
открие тогава, че този контрол е първата степен на познанието чрез посвещение. Че човешкото същество не е устроено предвид една неистина и
грешка, а предвид истината, трябва най-напред човек да има от познанието чрез посвещение едно впечатление за истината; тогава, такова, колкото съдбата го прави възможно, човек би могъл да продължава да прониква все по-напред в духовния свят още от този живот. Трябва, в модерната
епоха също, и даже под една висша форма, да бъде изпълнено изискването, изписано от фронтона на гръцкия храм:"Човеко, опознай себе си!".
Това, разбира се, не означаваше, че е трябвало да се прониква в човешката вътрешност, а означаваше, пробуждането към търсене същността на
безсмъртие=тяло; същността на нераждаемостта=безсмъртен дух и медитация между Земята, временното и духа=душевния елемент. Защото истинският, истинният човек е съставен от тяло, душа и дух. Тялото може
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да опознае тялото, душата може да опознае душата, само духът може да
опознае духа. Ето защо, трябва да се опитвате, вие самите да намерите
духа - активни - в себе си, за да може духът да бъде също опознат в света.
ДЕВЕТА КОНФЕРЕНЦИЯ
Оксфорд, 22 август 1922 г.
Днес ще разгледаме няколко теми, които могат да обобщят, за един широк кръг антропософи, много истини, които са ни вече познати. Познавате, може би, жанра на описанието, който дадох в моята книга "Теософия"*, където говорих за световете, които човекът трябва да премине
между смъртта и едно ново раждане./* Виж: Рудолф Щайнер, "Теософия", Монтесен, Новалис 1995 г./. Днес ще опиша определени аспекти на
тези светове, най-напред от една гледна точка,малко различна от гледната
точка на тази книга.
В тази книга са употребени в по-голямата и част имагинации за света на
душата и на духа, през който човешкото същество минава, когато премине вратата на смъртта, за да се издигне в своята еволюция до един нов земен живот. Ще ви опиша днес нещата не толкова от имагинативна гледна
точка, колкото от гледната точка, която се представя повече на инспирацията. И за да стигнем просто до разбирането, можем тук да изходим от
опитностите, които получаваме с течение на земния живот.
Намираме се в някакъв момент между раждането и смъртта в нашето физическо тяло, с лице пред света. Наричаме това, което е от вътрешната
страна на нашата кожа, това, което е от вътрешната страна на нашето физическо тяло, именно нашето човешко същество, човешкото същество,
което ние сме. Предполагаме, че това човешко същество, съдържа в себе
си не само анатомични и физиологични процеси, но предполагаме, че
протичат там, отвътре, също по някакъв начин, душевни и духовни процеси. Но ние говорим за нас самите, като подразбираме под това, намиращото се отвътре на нашата кожа и гледаме навън в света, светът е около
нас, ние го наричаме нашият външен свят. Обаче ние знаем, че си създаваме от този външен свят образи на представата, тези представни образи
тогава живеят в нас. Така че, ние имаме навсякъде около нас външния
свят и, по един определен начин, образи-отражения на външния свят в
живота на нашата душа, отвътре.
Обаче, когато сме в живот между смъртта и едно ново раждане, сме в същия свят, като този, който е сега нашият външен свят тук, на Земята.
Всичко, което можете да видите по-точно или само да предусетите и което съставя вашия външен свят. На всичко това вие казвате тогава: моето
Аз. По същия начин, по който вие гледате сега на вашите бели дробове,
като на една съставна част на вашето Аз, така гледате, между смъртта и
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едно ново раждане, на Слънцето и на Луната, като на ваши органи, като
нещо, което е отвътре на вас самите. И единственият външен свят, който
имате тогава, сте вие самите, такива, каквито сте на Земята: това са вашите земни органи.
Докато тук, на земята казваме: белите дробове в нас, сърцето в нас. Слънцето отвън, Луната отвън, Зодиака отвън -, в живота между смъртта и едно ново раждане, казваме: Зодиака в нас, Слънцето в нас, Луната в нас,
белите дробове отвън, сърцето отвън. Всичко, което носим сега отвътре
на нашата кожа, става все повече и повече нашият външен свят, нашият
универс, нашият космос, между смъртта и едно ново ражда не. Начинът
на виждане на отношението между света и човека е тотално обърнат, когато живеем между смъртта и едно ново раждане.
И нещата стоят така, че когато изживяваме смъртта си, значи, когато преминаваме вратата на смъртта, имаме най-напред един точен образ на
това, което беше там, когато ние бяхме тук на земята - само един образ.
Трябва да си представите, че този образ ви дава впечатление за външния
свят. Имате най-напред този образ във вас като едно явление. И след смъртта, имате най-напред още съзнанието на човека, който сте били тук, на
земята, под формата на земен спомен и земни образи
Но те все повече и повече изчезват и вие продължавате все по-напред във
виждането на човека: Аз-свят, универс-човек. Това става все по-интензивно. Просто, не трябва да си представяте, че белите дробове имат тогава
същия вид, който сега. Той няма да бъде същият вид, който може да замести за вас красивият вид на Слънцето и на Луната; но това, което тогава са белите дробове, това което е сърцето, е нещо много по-грандиозно,
нещо много по-величествено, от това, което са сега Слънцето и Луната за
човешкото око.
По този начин, човек си съставя за първи път идея, за това, какво е в
действителност, майа. Хората говорят за майа, за голямата илюзия, каквато е земния свят тук-долу, но не вярват в това, в действителност; хората
продължават тайно да вярват, че всичко е такова, каквото ни се явява тукдолу пред земните очи. Но то не е така. Белите дробове са само една илюзорна конструкция. Всъщност, нашите бели дробове са само една грандиозна част от нашия космос и нашето сърце, с още по-големи основания;
защото нашето сърце е в своята истина, нещо далеч по-величествено, нещо далеч по-грандиозно от Слънцето.
Ние виждаме малко по малко да се издига действително един гигантски
космичен свят, за който говорим по такъв начин, че казваме: долу е небето. Но всъщност, ние искаме да кажем, че долу е това, което подготвя
човешката глава за следващата инкарнация; отгоре, казваме ние после, е
отдолу. Всичко е обратно. Там долу са всички сили,които подготвят чо
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вешкото същество да тръгне към Земята, да се държи, така да се каже на
двата си крака, в следващия земен живот.
Можем да обобщим това, казвайки: колкото повече се приближаваме към
един нов земен живот, толкова повече универсо-човекът се стеснява, така
да се каже за нас. Долавяме все повече и повече, че този универс, найнапред величествен - той е величествен най-вече по средата на пътя между смъртта и едно ново раждане - се стеснява, така да се каже, че планетите, които ние носим в себе си, че движението на планети те става
това, което вибрира, това, което са неподвижните звезди в Зодиака, става
това, което съставя на шия нервносетивен живот. Всичко това се стеснява, приема форма, става едно тяло, най-напред духовно, после етерно. И
едва тогава, после е прието от майчината утроба и облечено от земна материя, когато е станало съвсем малко.
И тогава идва моментът, в който ние се приближаваме към земния живот,в който ние усещаме, така да се каже, че бягаме от универса, който
сме имали преди това. Той се стеснява, става по-малък. И това създава в
нас стремежа да слезем отново на Земята, да се свържем отново с едно
физическо тяло, защото, така да се каже, този универс се изплъзва от духовния поглед. Ние се гледаме как ставаме хора. И тук ни е нужно да смятаме със съвсем различни размери на времето. Животът между смъртта и
едно ново раждане трае векове и когато един човек се ражда през ХХ век,
неговото слизане се подготвя бавно, може би, още от ХVІ век. И тогава,
този човек, е този, който в определено отношение действа отгоре върху
земните обстоятелства.
Един от вашите далечни деди се е влюбил през ХVІ век в една далечна
баба; те са усещали импулса да вървят един до друг. Там в този техен импулс да се свържат, сте действали вече вие от духовните светове. И когато после, през ХVІІ век, един по-малко далечен дядо е обикнал една помалко далечна баба, отново вие сте били, в определен смисъл посредникът. Вие сте събрали цялата последователност от поколения, за да може
накрая да излязат от нея тези, които са можели да бъдат вашите майка и
баща.
И в тези мистериозна неопределеност, която се крие в отношенията на
земната любов, действат силите, които се излъчват от тези, които търсят
бъдещите инкарнации. Никога няма пълна свобода, пълно съзнание в това, което събира като външни обстоятелства мъжките и женските същества. Това са неща, които се изплъзват тотално днес от разбирането на хората.
Това, което днес наричаме история, всъщност е, само, това се знае, нещо
съвсем външно. Няма вътре, със сигурност почти нищо днес от историята
на душите на хората във външния живот. Че душите на хората са усещали
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нещата по съвсем друг начин, още през ХІІ, ХІІІ век, днешните хора не
знаят нищо за това. Макар и не толкова ясно, като това, което току-що
изразих, а повече като на сън, хората познаваха още през Х, ХІ и ХІІ век
тези мистериозни сили, които действаха от духовния свят, но чрез човешките души. На За пад, не се говореше много за последователните животи,
за реинкарнацията. Но навсякъде имаше хора, кои то знаеха тези неща.
Само църквите винаги изключваха, винаги осъждаха именно всяка идея
за последователни земни животи. И вие трябва да си представите, в
действителност, че много хора в Европа знаеха до ХІІ, ХІІІ век, че човешкото същество минава през последователни земни животи.
После дойде времето, в което западното човечество трябваше да мине
през интелектуализма, в хода на своята еволюция. Човекът трябва малко
по малко да постига своята свобода. Нямаше свобода в древните времена,
когато хората имаха ясновидството, в едно състояние на сън. Няма свобода и - още повече пък вярване в свобода - в тези човешки отношения, доминиращи ще ги наречем, чрез земната любов, както току-що го описах.
Там винаги действа интересът, на слизащите на Земята души.
Но трябва, по време на земната еволюция човешкото същество да става
все по-свободно. Земята ще постигне целта на еволюцията само ако човечеството става все по-свободно. Но за това, интелектуализмът беше необходим в една определена епоха. Тази епоха е нашата. Защото, ако хвърлите един ретроспективен поглед върху условията, които управляваха преди
това на Земята, когато хората имаха едно ясновидство, има що качество
на сън, в това сънищно ясновидство продължаваха да живеят духовни
същности. Човешкото същество не можеше да казва в тази епоха: имам
мисли в главата си. Това щеше да бъде грешно. В тези древни времена, то
трябваше да каже: животът на ангелите е в моята глава. И по-късно, трябваше да каже: животът на елементарните същества е в моята глава. Едва
тогава, когато настъпи ХV век и до ХІХ, ХХ век, човешкото същество няма вече нищо духовно в главата, няма нищо друго в главата, освен мисли,
само мисли.
От факта, че в него нямаше вече никаква духовна висша реалност, а само
мисли, то можеше да си съставя образи за външния свят. Но можеше ли
човешкото същество да бъде свободно достатъчно дълго време, като духовете живееха в него? Не, не можеше. Те изцяло го направляваха, те даваха всичко. Човекът може да бъде свободен само когато никакъв дух не
го направлява, когато има само мисли - образи.
Мислите - образи не могат да ви принудят към нищо. Ако застанете пред
огледалото - образите от огледалото могат да бъдат на хора, зли колкото
искате, те никога няма да ви ударят плесница: никога истинска плесница,
защото нямат никаква реалност, защото те са образи. Ако искам да взема
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решение за нещо, мога да го възпроизведа в образа на огледалото; но образът не може да вземе решение за нищо.
В епохата, когато интелектуализмът влага в нашите глави само мисли се
ражда свободата, защото мисли те не могат да принуждават. Ако оставим
нашите морални импулси да бъдат само чисти мисли, така, както го изложих в моята "Философия на свободата", ще можем да спечелим свободата
в нашата епоха. Така времето на интелектуализма трябваше да дойде.
Изглежда странно, но е така: в основни линии, е минало времето, когато
беше позволено хората да развиват чистата интелектуалност, чистата мисъл в образи. Нещата са стигнали своя край с идването на ХІХ век. И когато хората продължават да развиват чистите мисли - образи, тогава тези
мисли падат под властта на ариманическите сили, тогава ариманическите
сили намират достъп до човека,тогава той губи своята свобода в полза на
ариманическите сили. Ето на тази опасност се намира днес съпоставено
човечеството.
Човечеството се намира днес пред евентуалността или да разбере духовния живот, да разбере, че нещо, като тези, които казах днес в началото на
това изложение, са една действителност, или да отрече всичко това. Но
тогава, човек няма да може вече да говори свободно, ако днес го отрича,
напротив, тогава Ариман, ариманическите сили ще започнат да мислят в
човечеството. И тогава, цялата еволюция на човечеството ще тръгне по
един падащ наклон.
Следователно, е необходимо в най-висока степен хората от днешното
време, все повече и повече да разберат, че човек трябва да се завърне към
духовния живот. Това усещане - че човек трябва да се завърне към духовния живот - ето какво хората би трябвало да търсят в себе си днес. Ако не
го търсят, човечеството ще падне под властта на Ариман. Такава е сериозността на ситуацията на земния човек днес, когато се гледа от една висша гледна точка. И човек би трябвало, в действителност, да даде предимство на тази мисъл над всяка друга мисъл, той би трябвало да разглежда
всяка друга мисъл в светлината на тази мисъл.
Ето какво исках да ви дам като начало с тези обсъждания днес. Може би
г-н Кауфман* ще има любезността да преведе първата част/* Жорж
Адамс - Кауфман /1884-1963/ Математик и физик, автор на много бройни
трудове, отнасящи се до близки до математиката етерни сили /геометрия
на контра-пространството/ Преводач на Рудолф Щайнер по време на конференциите му в Англия, от 1922 г. нататък, както и на писмените му
трудове. Виж Жорж Адамс, interprefer of Rudolf Steiner, compiled by Olive
Whicher, Henry Goulden Lft, East Grinstad/Sussen 1977// После ще продължа моето изложение.
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От изложенията от този род, става ясно, може би, че животът, който преминаваме в духовния свят между смъртта и едно ново раждане е абсолютно различен от този, който преминаваме тук, между раждането и смъртта. Ето защо, образите заимствани от земния живот, колкото и духовни
да са те, не са достатъчни за да характеризират чисто духовния живот на
човека: напротив, те само бавно и прогресивно могат да водят към едно
разбиране за това що е действителност в духовния свят. Ще дам примери
за това.
Да предположим, че един човек напуща сега своето земно тяло и преминава с това, което е от неговият ду шевен и духовен живот, в душевно-духовния свят. И да допуснем, че е възможно за един човек постигнал в интимен смисъл едно познание чрез посвещение, да продължи да следва душите в техния живот след смъртта. За това трябва да се подготви по много начини, за това с необходима особена карма, която да свърже този човек тук-долу с този човек от другата страна. Тогава, става въпрос за това
да се намери средство за съобщаване с покойник. Говоря ви тук за изключително трудни духовни опитности, защото най-общо казано, е по-лесно
да опишем света в неговия духовен аспект, отколкото да се приближим
макар и малко до един мъртъв: много по-трудно е да се приближим действително към един мъртъв, отколкото да по стигнем общи духовни познания.
Бих искал тук да ви посоча няколко особености на начина на общуване с
мъртвите. Най-напред е възможно в действителност, да извършва общуване с мъртвите, само този, който може да влезе в тяхната способност за
спомняне на физическия свят. Мъртвите имат още един здрав спомен от
човешкия език и даже от специалния език, който са говори основно тук на
земята. Но тяхното отношение с езика се променя. Така например, се забелязва, когато някой общува с мъртъв, че той не разбира така бързо, няма и най-малко разбиране за имена, за съществителни. Съществителните
са думи, които живият напразно отправя към мъртвия - мъртвият, ако мога да употребя този израз, просто не го чува. В замяна на това, мъртвият
пази относително дълго време още разбирането на всички глаголи, значи,
думите изразяващи активност.
Ще постигнете общуване с мъртъв, като най-общо правило, само ако се
научите да му задавате въпроси по най-точния начин. За тези въпроси
трябва да се постъпва по следния начин: един ден се концентрирате върху
мъртъв във възможно най-пълно спокойствие, живеете с него в нещо съвсем конкретно -,значи трябва да се концентрирате върху нещо, което е една конкретна действителна опитност, което той е обичал тук на земята в
своя живот: там, можете да се приближите малко по малко към мъртвия.
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Като най-общо правило, отговор не може да се получи веднага. Често
трябва да спите горе, да спите може би много пъти горе и, след няколко
дни, да получите отговор. Но никога, в действителност не се получава отговор от мъртвите, ако им се задава въпрос със съществителни. Трябва да
се опитвате да облечете в една глаголна форма всичко, което е от естество на съществително. Тази подготовка е абсолютно необходима. Това, което мъртвият разбира най-добре са глаголите, които превръщате наистина
в живи. Значи, мъртвият не разбира никога, например, думата "маса", но
ако успеете да представите по един жив начин поне малко от това, което е
активно, когато се прави маса, това, което той разбира въпроса, вие получавате отговори, също в глаголна форма; много често те не са даже и в
глаголна форма, а само в една форма, която ние тук на земята наричаме
междуметие - с което се изразява значи усещането.
Мъртвият говори най-вече с композиции от букви, от звучности. И колкото дълго престоява в духовния свят след смъртта, толкова повече стига до
говоренето на език, който се усвоява само когато се постигне способността на различаване, предвид земния език, когато съществото не се хваща
вече за абстрактното значение на думите, а прониква, напротив в съдържанието на усещането от звучности.
Нещата са такива, каквито ги посочих също в конференциите за възпитанието: при А, изпитваме нещо като учудване. Приемаме по определен начин това учудване в нашата душа, като не казваме обаче А, а Ах /Ach/,
което ще рече: А=Аз се учудвам е учудването влиза в мен: х /ch/ и ако сега сложа още едно m от пред и кажа mach /аз правя/, имам развитието на
това, което ме учудва, сякаш то се приближава към мен, пристъпвайки m - и съм напълно вътре! Често по този начин на разбира, чрез звучности,
идват отговори те на мъртвите. Те не говорят английски, не говорят немски език, нито руски език, те говорят по един такъв начин, какъвто само
душата и сърцето могат да разбират, когато душата и сърцето са в съгласие с ушите.
Аз ви го казах много точно, сърцето е по-величествено от Слънцето. За
земното виждане, сърцето е там някъде отвътре и ако извършим анатомично изваждане, то няма да ни се представи в красив вид. Всъщност,
сърцето е в цялото човешко същество, то импрегнира всички други органи, то е даже и в ухото. Трябва да привикваме все повече и повече към
този език на сърцето, свойствен за мъртвите, ако мога да го нарека така.
Ще привикнем към него, ако изхвърлим малко по малко всичко, което се
отнася до съществителното и влезем в това, което е глаголно. Мъртвият
разбира още доста дълго време след смъртта активността, развива нето.
Но по-късно, той разбира един език, който всъщност не е истински език.
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Най-напред ни е нужно на преведем на един земен език това, което получаваме тогава от мъртвия.
Така, в своята еволюция, човешкото същество излиза от своето тяло и
влиза все по-напред в духовния свят, докато целият му душевен живот се
промени. И когато дойде тогава, малко по малко моментът, в който човешкото същество слиза на земята, му е нужно отново да променя целия
живот на своята душа, за щото тогава се приближава все повече и повече
моментът, в който то се намира пред една огромна задача: самото то трябва да образува най-напред астралната форма, после етерната на цялото
бъдеще човешко същество, което ще се намира тук физически на земята.
Това, което ние правим тук на земята е една външна работа. Нашите ръце
се заемат с нещо, което става външно. Когато сме между смъртта и едно
ново раждане, душата ни се заема с образуването на нашето тяло. Че човекът се образува от наследствеността е само една измамна привидност.
Чрез наследствеността той е само облечен от най-външната физическа
обвивка, но човешкото същество трябва да изработи дори формата на органите си. Ще ви дам един пример за това, но бих искал една ръкавица.
Когато човешкото същество приближава към земния живот, то има още,
знаем това, Слънцето и Луната в себе си. Но малко по малко, Слънцето и
Луната се ограничават, свиват се. Имате тогава едно чувство, подобно на
това, което изпитвате, ако усещате вашите бели дробове да се свиват във
вас. Така вие усещате тогава че се свиват във вас вашето космическо
съществувание, вашият слънчев и лунен орган. После, не що се отделя от
Слънцето и нещо - от Луната. На мястото, на което сте имали преди това
Слънцето и Луната в себе си, сега имате пред себе си нещо, което е един
вид образ на Слънцето и на Луната. Виждате най-напред пред себе си,
светещи, искрящи, две гигантски топки; едната от тези топки е одухотвореното Слънце, другата - одухотворената Луна: едната свети с ясна светлина, другата - със слаб блясък, с една по-вътрешна топлина, с един стоплящ огън и пазещ, така да се каже, повече егоистично в себе си светлина
та.
Тези две топки, които се отделят от човешкото същество трансформирано
космически - от този Адам Кадмон, който продължава да живее още в наши дни - тези две топки, които се отделят се приближават все повече и
повече. Човек казва тогава, когато слиза на земята, че Слънцето и Луната
се съединяват. И ето, това ви води, то е това, което вече от пра-пра-прабабата, от пра-пра-пра-бабата, прабабата, бабата и т.н., ви води, за да стигне до майката, която ви дава живот. Слънцето и Луната тогава са вашите
водачи, но водейки ви, те се приближават все повече едно към друго.
И човек вижда тогава пред себе си една задача, която трябва да изпълни.
Вижда тогава, така да се каже, като една единствена точка, това, което е
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още далечно в човешкия ембрион. И човек вижда това, което се е образувало от съединението на Слънцето и Луната, да се приближава към майката. Но той вижда пред себе си една задача, която има да изпълни, което
мога да характеризирам по следния начин.
Представете си, че това /ръкавицата/ е това, което са Слънцето и Луната
съединени, идва пред вас и че вие знаете следното нещо: когато твоето
космично съзнание изчезне напълно, когато преминеш мрака - това става
след зачатието, когато човешкото същество се потопи в ембриона - ти
трябва да обърнеш това по такъв начин, че вътрешното да дойде отвън.
Ти трябва да обърнеш това, което беше Слънце и Луна и тогава ще се образува един малък отвор и ти трябва да минеш през този отвор с твоя Аз
и това ще стане тогава, образно, твоето човешко тяло на земята.
Виждате ли, ето зеницата на човешкото око. От това, което тук е едно, едно единство, са образувани тогава двете, сякаш два образа - отражения се
раждат. Това са двете човешки очи, най-напред съединени в самите себе
си, но под формата на съединяването на Слънцето и Луната, после, обръщайки се като ръкавицата.
На вас се пада следната задача, която изпълнявате несъзнателно: трябва
всичко да се обърне, да обърнете вътрешното навън и да минете през малкия отвор. Тогава, това се разделя на две: през ембрионалния период се
образуват два физични образа. Защото двете физически очи на ембриона
са два образа: роденото от Слънцето и родилото се от Луната.
Така, събирайки това, което виждате като целия универс, давайки му една
точна форма, изработвате различните части на човешкия организъм, които тогава само трябва да се изпълнят и да се облекат от пластични вещества, от материя. Те само приемат тези вещества. Но силите, вие ги изработвате: вие ги изработвате от универса.
Нещата стоят, например, така, че когато през времето предшестващо раждането, преминавате Слънцето и Слънцето е в знака на Лъва - не е необходимо да е точно преди раждането, може да е и много по-преди това вие не образувате в този период окото, от Слънцето и Луната това става в
един друг момент; но в тази епоха съединяването ви с вътрешността на
Слънцето. Ако човек отиде във вътрешността на Слънцето ще види, че то
има съвсем друг вид от този, който физиците днес си представят. Тази
физическа представа е толкова наивна! Вътрешността на Слънцето не е
една топка от газ, а нещо, което е по-малко от пространството, където
пространството е даже премахнато. Ако гледате на пространството като
нещо, което се простира, което упражнява налягане, би трябвало да си
представите Слънцето като нещо, което вдишва, всмуква едно негативно
пространство, по-празно от пространството!
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Малко хора постигат точната представа за него. Когато човек преминава
Слънцето получава опитност, като тя също може да бъде изработена и която после приема формата на човешкото сърце.
Не е точно това, че само формата на очите произлиза от Слънцето и от
Луната; формата на сърцето, тя също произлиза от Слънцето, но само когато Слънцето съдържа в същото време в себе си силите, които действат в
Слънцето от констелацията на Лъва.
Така човешкото същество създава действително целия си човешки организъм, или изхождайки от движенията, или изхождайки от констелациите
на звездите в универса. Този човешки организъм е едни образ на звездния
свят и една голяма част от работата между смъртта и едно ново раждане
се състои, за нас в изработването на нашето тяло, изхождайки от универса. Човешкото същество, такова, каквото е на земята, е един универс, но
един стеснен универс. И науката е доста наивна като мисли, че човешкото
същество се ражда само от физически човешки зародиш! Също толкова
наивно е, когато някой гледа една магнитна стрелка, на която единият от
полюсите показва винаги Север, другият Юг, да търси силите, които и
действат, за да вземе тази позиция само в магнитната стрелка и не зачита
цялата Земя като един магнит.
Същото е поведението, когато някой казва: човекът се ражда от физически човешки зародиш. Той съвсем не се ражда физическия човешки зародиш, а от целия универс. И неговата духовно-душевна част участва между смъртта и едно ново раждане, в работата върху свръхсетивната човешка форма - етерно-душевната, която обаче се свива така, че да може да се
облече във физическа материя. Действително, човекът е само сцена, на
която се провежда това, което универсът и самият той, със своите метаморфозирали сили извършват върху неговото физическо тяло.
Ето така човешкото същество прогресивно еволюира. Това започва от
езика: той престава да употребява съществителните и влиза в един особен, глаголен език. После, той минава от езика в едно вътрешно вижда не
на звездния свят, после живее в звездния свят. И после, започва да се отделя от звездния свят, да образува това, което ще стане, това, което той
ще стане в следващата инкарнация. Така той преминава от физическото в
духовното, чрез трансформацията на езика и се връща отново в човека
чрез трансформацията на универса. И всъщност, само когато човек разбира, че душевно-духовното, което се изгубва така, за това, което се отнася до езика, става едно със звездния свят и се съставя отново от звездния
свят, той разбира целия този цикъл на човешкия живот между смъртта и
едно ново раждане.
Тези неща бяха още ясни за много хора през епохата, в която Мистерията
на Голгота се разви на земята. Тогава хората нямаха, всъщност това мне121

ние, че Христос-Исус е основно съществото, което имаше еволюция на
земята; напротив, те имаха мнението, че Христос-Исус е бил някога в света, към който самите те принадлежаха между смъртта и едно ново раждане и те разсъждаваха за начина, по който той е слязъл и е влязъл в Земята.
Науката на посвещението беше именно изкоренена от римския свят; само
древните догми се смятаха като продължаващи да живеят. Едно сдружение, в Италия през ІV век от н.е., след Мистерията на Голгота положи
всичките си усилия, за да не могат древните методи на посвещение да се
трансформират в модерните методи; смяташе се като останало в хората
само познанието за физическият външен свят; що се отнася да свръхсетивните светове, единствените, които трябваше да дадат познания за тях
бяха древните догми, които бяха смятани за приети малко по малко в техния интелект само под формата на понятия: те не трябваше даже да ги
разбират, а само да вярват в тях. И така, знанието, вече съществувало в
миналото беше разкъсано на едно знание за земния свят и на една вяра в
един друг свят до деня, в който тази вяра толкова се ограничи, че за едните вече съществуваха само определен брой догми, които никой не разбираше и кои то за другите бяха просто само нещо, за което можеш да се
хванеш за да вярваш. В какво вярва тогава модерният човек, който не се
опира вече по непоколебим начин на догмите на Троицата? Той вярва в
нещо неясно, нещо най-общо казано духовно. Но нас ни е нужно да се
върнем на истинското виждане, благодарение на което ще проникнем в
духовния свят; т.е., че ние имаме отново нужда от една наука за посвещението, но от една наука, която ни говори за неща, като това: удивлявайте
се на човешкото око, което е всъщност един малък свят само за себе си.
Това не е един обикновен образ, това е нещо действително поради основанията, които ви изложих преди малко. Защото някога, когато бяхме
между смъртта и едно ново раждане, това око беше едно и тази единственост, която после се обърна беше всъщност от образи на Слънцето и
Луната. И ние имаме две очи на основанието, че ако бяхме устроени по
едни такъв начин да виждаме само с едно око, като циклопите, не бихме
могли никога да развием Аза в един видим свят; щяхме да го развием само в света на чувството.
Хелен Келер има един различен чувствен свят, един различен представен
свят от този на другите хора; тя можеше да разбира, само защото имаше
ясно познание за езика. Без него, ние не бихме развили представата за
Аза. Развиваме я от факта, че можем да поставим дясната ръка върху лявата, по-специално, когато поставяме един върху друг симетричните
крайници. Така, ние развиваме също една фина представа за Аза, защото
кръстосваме очните оси на двете очи, когато визираме един обект. Така
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както кръстосваме ръцете, така кръстосваме и двете очни оси. Когато гледаме нещо, винаги кръстосваме очите.
Двете материални очи са само едно в духовното. И то се намира тук, зад
корена на носа, това единствено око, това духовно око, което създава
един образ за самото себе си и така, стават две очи. От факта, че човекът
може да бъде един човек в дясната си част и един човек в лявата си част,
той може да се усеща като човек. Ако той беше само в дясната или само в
лявата си част, ако той не беше едно симетрично същество, цялата представна активност в света би изчезнала; не би се постигнал еди н Аз устройващ едно единство.
Съединявайки в един единствен орган двата образа на Слънцето и Луната, ние създаваме нашата форма за бъдещите инкарнации. Ние си казваме: ти не можеш да се раздробиш в части от целия свят; ти не можеш, все
пак, да станеш един слънчев човек и заедно с това до теб, един лунен човек. Трябва да станеш едно единно същество. Но после, за да може да се
усети този единен характер, тогава се ражда това единно човешко око,
получено от Слънцето и от Луната. Човешкото око получено от Слънцето
и от Луната е метаморфозата във формата на това, което ние носим в нас
и което е нашето око; нашите две очи са просто образи на единното око
получено от Слънцето и от Луната.
Ето това исках да ви кажа днес, скъпи мои приятели, по повод опитността, която ние имаме в духовния свят и която е от съвсем друго естество,
от това на физическия свят. И при това, тук още нещата са свърза ни. Но
те са свързана под формата, при която ние сме напълно обърнати. Ако
ние можем тук да обърнем като ръкавицата човешкото същество, така че
да поставим неговото вътрешно същество навън, че, например вътрешността, сърцето да стане тогава повърхността на човешкото същество - то не
би могло да оста не физическо живо, можете да ми вярвате - но ако можеше да се обърне отвътре навън, да се улови отвътре в сърцето и да се
обърне като ръкавица, то не би останало това човешко същество, което е
тук, то би на раснало до размерите на универса. Защото ако човек се концентрира върху една точка в сърцето и има способността да обръща самия себе си духовно, човек ще се превърне в този свят, с който иначе има
опитност между смъртта и едно ново раждане. Това е мистерията на вътрешността на човека, която е възможно да се обърне навън само във физическия свят. Но човешкото сърце е също един обърнат свят и така отново физическият свят е свързан с духовния. Ние трябва да привикнем към
това обръщане. Ако не привикнем с него, никога не бихме имали точна
представя за връзката между физическия свят тук-долу и духовния свят.
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ДЕСЕТА КОНФЕРЕНЦИЯ
Оксфорд, 27 август 1922 г.
Трябва човечеството да може отново да постигне разбирането на Мистерията на Голгота, чрез всички сили, които живеят в човешката душа; не
само да я разбере както е възможно, изхождайки от днешната цивилизация, а по един такъв начин, че човешкото същество в своята цялостност
да може да се свърже с Мистерията на Голгота. Но това би било възможно за човечеството само ако то може отново да се приближи до Мистерията на Голгота от гледна точка на едно познание - духовното. Никакво
интелектуално знание не е в действителност способно да предизвика
осъзнаването в света на стойността на християнството в целия му импулс,
защото цялото интелектуално знание обхваща само човешката мисъл. И
когато имаме едно знание, което говори само за мисълта, тогава трябва да
черпим от инстинктите си нашите волеви импулси - а това са най-значимите импулси в недрата на истинското християнство: ние не можем да ги
изпитваме в света, в който те действително присъстват, в духовния свят.
В днешната епоха, не би било възможно да се направи друго, освен да се
обърнем към големия въпрос на човечеството: в каква степен Мистерията
на Голгота е смисълът на цялата еволюция на Земята?
Бих предпочел да изразя това под формата на образ, един може би малко
парадоксален образ. Ако някакво същество дошло от друга планета слезеше на Земята, това същество би намерило вероятно всичко, което е на земята доста неразбираемо, защото то не би могло да бъде човек в земен
смисъл. Но моето дълбоко убеждение, почерпено от познанието за земната еволюция е, че едно такова същество, даже да идва от Марс или от
Юпитер, би било дълбоко разочаровано от "Тайната вечеря" но Леонардо
да Винчи. Защото едно същество от този род би намерило в тази картина
нещо, което му казва: един дълбок смисъл е свързан със Земята и с нейната еволюция. И от този смисъл, който обхваща Мистерията на Голгота,
едно същество от всеки друг свят би могло да разбере Земята с другите
нейни процеси.
Ние, хората от днешното време, абсолютно не знаем до каква степен сме
навлезли в интелектуалната абстракция. Ето защо не можем да бъдем наясно за душите на хората живели малко преди Мистерията на Голгота.
Тези човешки души бяха съвсем различни от днешните човешки души.
Историята на човечеството всъщност се прави от представи, твърде подобни на процесите, които се провеждат днес. Но душите на хората преминали една еволюция имаща голям принос и във времената, предшестваща Мистерията на Голгота, те бяха такива, че всички хора даже тези,
чиито души бяха останали примитивни възприемаха в самите себе си
нещо, което беше една душевна същност, която може да бъде наречена
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спомен от времето, когато човешката душа живя преди да слезе в едно
физическо тяло. Така както днес в обикновения живот, ние си спомняме
за това, което сме изживели, да речем, от нашата трета, четвърта, пета година нататък, така човешката душа имаше някога спомен за своя живот
преди раждането си, за живота си в света на душата и духа. Човекът беше
в определен смисъл прозрачен за самия себе си от гледна точка на душата, той знаеше това: аз съм душа и бях душа преди да сляза на земята. Той
знаеше също, особено в древните времена, определени детайли от живота
на душата си и на духа си, преди да слезе на земята. Той имаше опитност
със самия себе си в космични образи. Той вдигаше поглед към звездите и
не виждаше звездите само в абстрактната конфигурация, в която ние ги
виждаме днес, той ги виждаше в имагинации, имащи естеството на сън.
Той виждаше целия свят обходен от сънищни имагинации и можеше да
си каже: това е последната светлина от този духовен свят, от който съм
слязъл и докато бях една слизаща от този духовен свят душа, влязох в едно човешко тяло. И никога този човек от древните времена не се свързваше със своето човешко тяло с една интензивност, такава, с която той нямаше да може да има опитност със своето душевно същество.
С какво имаше опитност този човек от древните времена? Неговата опитност се изразяваше в това да може да си каже следното нещо: преди да
сляза на земята, бях в един свят, където Слънцето ми беше звездно тяло
разпръскващо светлина, където Слънцето беше мястото, където се събираха висшите духовни йерархии. Аз не живеех в едно физическо пространство, а в едно духовно пространство, в един свят, където Слънцето не
разпръсква само светлина, а пръска една лъчиста мъдрост. Живеех в един
свят, където звездите са същности, изявяващи своята воля. Ето от този
свят съм излязъл. Към едно чувство от този род се свързваха, за хората от
древните времена две опитности: опитността на природата и опитността
на греха.
Тази опитност на греха, модерния човек я няма вече, защото грехът за него живее само в света на абстрактното съществувание, защото грехът за
него е само един трансфер в една друга област, нещо, които той не може,
на основанието на своята морална същност, да постави в съгласие с необходимостите на природата. За човек от древните времена не съществуваха тези две течения в съществуването на световете: необходимостта на
природата от една страна, моралната необходимост от друга. Всяка морална необходимост беше за него също една природна необходимост;
всяка природна необходимост беше също една морална необходимост.
Така човешкото същество можеше да си каже: аз трябваше да сляза от божествения духовен свят. Но, поради факта че съм влязъл в едно човешко
тяло, съм всъщност болен по отношение на света, от който съм слязъл. И
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понятията за болест и грях бяха свързани за някогашния човек. Начинът,
по който човекът се усещаше тук на земята го задължаваше да намира в
самия себе си победата над болестта. Ето защо, все повече и повече на тези някогашни души идваше това съзнание: за възпитанието на нас ни е
нужно нещо, което да бъде едно излекуване. Възпитанието е медицина,
възпитанието е лечение. И хора, като лечители се появиха малко преди
Мистерията на Голгота, като тези, които лекуваха. В Гърция също, целият духовен живот се гледаше във връзка с едно лекуване на хората, защото се усещаше това: в началото на земната еволюция човекът беше по-здрав и неговата еволюция го водеше прогресивно към отдалечаването все
повече и повече от божествено-духовното същество. Ето какво беше понятието за болест и то беше такова - после, от тогава нататък то бе забравено - че тя се разпространи в света, в който тогава дойде да се помести
исторически Мистерията на Голгота. Защото в тези древни времена, човек изпитваше всичко, що е духовно по отношение на миналото; той си
казваше: ако искам да търся духовното, трябва да гледам това, което
предшества моето раждане, изкачвайки се в миналото, там е духът. Ето от
този дух аз съм роден, и него аз ще намеря отново. Но аз съм се отдалечил от този дух.
И така човекът от миналото време изпитваше духа, от който се беше отдалечил под формата на Духа Отец. И в Мистериите, най-известният посветен беше този, който беше развил в себе си, в своето сърце, в своята
душа, силите, чрез които той можеше в качеството си на човек да представи външно Отца. И кога то учениците на Мистериите преминаваха вратата на Мистериите, като влизаха в тези учреждения, които бяха едновременно институти за изкуство, за познание и за посвещенски култ и когато
се намираха тогава пред най-издигнатия посветен, представителя на Бог
Отец. Отците бяха по-издигнатите посветени от слънчевите герои*. Преди Мистерията на Голгота господстващ беше принципът на Отца./* Виж:
"Евангелието на Матей", Париж, Триади 1981/.
И човечеството усещаше, че се беше все повече и повече отдалечило от
Отца - по отношение на който човек можеше да каже: Ex Deo nascimur - и
трябваше то да бъде излекувано. Човечеството очакваше в този, който
практикуваше познанието, лечителят, спасителят. Христос за нас вече не
живее като Спасител; но само ако той бъде изпитан отново като лечител
на световете, като великия Спасител, би могло да му се от даде отново неговото точно място в света.
Такова беше основното чувство, което имаха душите в миналото, преди
Мистерията на Голгота, от тяхна та връзка със свръхсетивния свят на
Отца. И това, което хората в Гърция усещаха, това, което живееше в удивителната формула: "по-добре просяк тук на земята, отколкото цар в цар126

ството на сенките", това значеше че човечеството се е научило да усеща
дълбоко до каква степен се е отдалечило от свръхсетивния свят чрез цялото си същество. В същото време, живееше в човека един дълбок стремеж към този свръхсетивен свят.
Но ако човечеството беше продължило така своята еволюция с единственото съзнание за Бог Отец, то никога не би постигнало пълното себесъзнание за Аза, вътрешната свобода. Защото, за да постигне човекът тази
вътрешна свобода, трябваше да заеме място в човешките същества това,
което беше смятано за болест по отношение на това, което ставаше някога преди. Цялото човечество усещаше в определен смисъл болестта на
Лазар. Но това беше именно болестта, която не води към смъртта, която
води към освобождаването и към едно ново опознаване на това, което е
вечно в човека.
Може да се каже това: хората все повече и повече забравяха това минало
на своята душа - дух преди раждането, техния поглед все повече и повече
се обръщаше към физическия свят, който ги заобикаляше. Когато в миналото една душа гледаше посредством своето тяло физическия заобикалящ
свят, тя виждаше на всякъде, именно в звездите образите от духовното,
което беше напуснала идвайки на земята чрез раждането. Тя виждаше в
светлината на Слънцето излъчващата се мъдрост, която беше атмосферата за живот, в която тя беше живяла, тя виждаше в самото Слънце хора на
висшите йерархии, от които тя беше изпратена тук-долу на земята. Но човечеството беше забравило това.
Ето това усещаха хората, когато настъпиха VІІІ, VІІ и следващите векове
преди Мистерията на Голгота. Ако външната история не говори за тях,
това просто е една празнота на външната история. Този, който се заема да
следва хода на историята, вижда, че в изходната точка на еволюцията на
човечеството имаше едно силно съзнание за Бог Отец и че това съзнание
беше малко по малко парализирано, че човекът се считаше, че има около
себе си само природата лишена от дух.
Много неща останаха неизразени в тази епоха, много неща бяха в несъзнателните дълбини на човешките души. Но това, което най-силно действаше в несъзнателните сфери на човешката душа беше един въпрос - хората не го предаваха с думи, те само усещаха този въпрос със сърцата си:
около нас е природата; къде е духът, чиито деца сме ние? Къде да видим
духа, чиито деца сме ние? Този въпрос живееше в несъзнателното на найдобрите души от ІV, ІІІ, ІІ, І век, без да бъде формулиран.
Това беше епоха на въпроси, тази епоха, в която човечеството усещаше
своето отдалечаване по отношение на Бог Отец, знаеше, така да се каже, в
дълбините на душата си: Ex Deo nascimur - не знаем ли го още ние, можем ли да го знаем?
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Когато потопим още по-дълбоко нашите погледи в душите на хората, които живееха в епохата, в която Мистерията на Голгота приближаваше,
ето какво ни се явяваше: имаше там по-обикновени, по-примитив ни души, които можеха да усетят само в дълбините на своята несъзнателност,
че са занапред откъснати от Отца. Това бяха потомците на тези първи
хора, които съвсем не бяха така близки до животните, както ние го представяме днес в науките; напротив, те имаха в своята форма, близка до животното, душа, чрез която знаеха в своето атавистично сънищно ясновидство: ние сме слезли от духовно-божествения свят, облекли сме едно човешко тяло. Бог Отец ни изпрати в земния свят. От него ние сме родени.
Но най-древните души на човечеството знаеха, че са напуснали в духовните светове, от които бяха слезли нещо, което ние наричаме сега, или
което е най-общо наречено по-късно "Христос". Ето защо първите християнски автори казваха, че най-древните души са били християни; впрочем, тези души действително знаеха да боготворят Христос. Но в древните светове, където те бяха преди да слязат на земята, Христос беше центърът на тяхното съзерцание, Христос беше централната същност, към която хората обръщаха погледите на душите си. И хората на земята си спомняха, че са били с Христос в предиземния живот.
На друго място, имаше други райони - и Платон, например, говори за тях
по един много специален начин - където учениците бяха посветени в
Мистериите, където беше будно виждането на свръхсетивните светове,
където бяха освободени от човешката същност силите, чрез които можеше да се вижда в духовните светове. Тези ученици на посветените всъщност не се учеха само да виждат, изхождайки от един мрачен спомен Христос, с когото всички хора бяха живели преди да слязат на земята, който
беше вече като една полу-забравена представа в човешките души тук на
земята, те научаваха да познават Христос, този път в неговия истински
ръст. Но те се научаваха да го разпознават като една същност, която беше, така да се каже, изгубила своята задача в свръхсетивните светове.
В Мистериите на ІІ и І век преди Мистерията на Голгота, хората отправяха всъщност, един съвсем специален поглед към тази същност от свръхсетивните светове, която беше наречена по-късно Христовата същност.
Този поглед беше такъв, че хората си казваха: тази същност, ние я виждаме в свръхсетивните светове, но нейната активност все повече и повече
намалява. Тя със сигурност беше същността, която беше имплантирала в
душите спомена за времената предшестващи раждането и която после се
изяви в земното съществувание. Тази същност беше в свръхсетивните
светове великият учител на това, което душата си спомняше още, след като вече е слязла на земята. Тази същност, която беше наречена по-късно
същността на Христос се явяваше на посветените като една същност, ко128

ято беше изгубила своята активност, защото малко по малко хората вече
нямаха, не можеха да имат вече тези спомени.
И така, тези посветени продължаваха да живеят, докато се изкачваше все
повече и повече в тях следното съзнание: тази същност, за която човечеството на първите хора си спомняше в земното съществувание, тази същност, която ние виждаме в една активност все по-ограничена в свръхсетивните светове, тя тръгва да търси една нова житейска сфера. Тя ще слезе на Земята, за да събуди отново у хората свръхсетивната духовност.
И започна да се говори за тази същност, която беше определена по-късно
с името Христос като за този, който щеше да слезе в бъдеще на земята,
щеше да облече едно човешко тяло - така както и се облече после в Исус
от Назарет. И това, което се казваше за Христос, а именно, че той принадлежеше на бъдещето, беше едно от основните съдържания на това, което
се казваше за него в последните векове, предшестващи Мистерията на
Голгота. Ние виждаме в грандиозния характер на образите на тези трима
магове или на тримата източни царе, представители на тези посветени,
които бяха научили това в техните места за посвещение: Христос ще дойде когато времената се изпълнят и небесните знаци го известят. Тогава
ние трябва да го видим в своята скрита обител. И в Евангелието отеква
навсякъде, дълбока Мистерия, това, което се открива в еволюцията на човечеството, когато се гледа тук още с духовен поглед.
Така, първите хора гледаха като изгубени в търсене на свръхсетивното.
Те си казваха в своята несъзнателност: ние забравихме Христос. И те
виждаха природата навсякъде около тях. Този въпрос, който посочих преди това се раждаше в сърцата им: как да намерим отново духовния свят?
И посветените в Мистериите знаеха това: тази същност именувана покъсно Христос, ще дойде, ще приеме човешка форма и това, кое то душите изпитваха преди в тяхното предиземно съществувание, те ще го изпитат във виждането на Мистерията на Голгота.
Така е даден, не в интелектуална форма, а чрез най-мощния факт, който
някога е ставал на земята, отговора на въпроса: как да намерим отново
свръхсетивното? И хората, които бяха постигнали малко по малко смисъла на това, което ставаше, научаваха от тези, които го знаеха, че в човека
Исус живееше един истински Бог, слязъл на земята, Богът, който човечеството беше забравило, защото силите на сърцето се развива ха предвид
свободата. Той се появи под една нова форма, така че хората можеха да
го гледат, да го виждат и историята можеше да продължи да говори за него като за едно земно същество. Богът, който хората познаваха само в отвъдното, в духовния свят, беше слязъл тук-долу, бродеше из Палестина,
беше спасил Земята чрез факта, че беше влязъл, самият той в едно човешко тяло. Така големият въпрос на този, които бяха в недрата на тази епоха
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от посветени хора беше този: какъв път беше поел Христос за да се свърже с Исус?
Въпросът за Христос в първите времена на християнството беше един
чисто духовен въпрос. Не се правеха изследвания върху Исус, правеха се
изследвания върху Христос, за начина, по който той е слязъл на Земята.
Хората вдигаха поглед към свръхсетивните светове, виждаха слизането
на Христос на Земята и се питаха: как това свръхземно същество е станало земно? И затова обикновените хора, учениците, които бяха в обкръжението на Христос-Исус имаха възможността да му говорят дори и след
смъртта под формата на дух. И най-значимото от това, което той можа да
каже след смъртта е запазено само в няколко отделни части. Но духовната наука, духовното познание може да изследва това, което Христос е казал на тези, които бяха най-близко до него след смъртта му, когато им се
появи под духовна форма.
Той им говори тогава като великия оздравител, като лечителят, който беше еди утешител, познаващ тази тайна: хората някога имаха спомен за самия него, защото бяха с него в свръхсетивните светове в предиземното
съществувание. И той можеше сега да им каже: някога аз ви дадох способността да си спомняте вашето свръхсетивно, предиземно съществувание. Сега ви давам, ако ме приемете във вашите души, ако ме приемете
във вашите сърца, силата да преминавате вратата на смъртта със съзнанието за безсмъртие. И тогава вие няма да познавате само Отца - Ex Deo
nascimur - вие ще усетите Сина, този, с когото можете да умрете и да останете при това живи - In Christo morimur.
Това естествено не беше изразено с думите, които тук аз произнасям, но
от гледна точка на смисъла, точно това Христос предаде на тези, които
бяха близко до него след смъртта на тялото. В самото начало на човечеството, хората всъщност не познаваха смъртта, защото от момента, в
който те постигнаха съзнанието, те имаха едно вътрешно познание за своето душевно същество; те имаха познание за това, което не може да умира. Те може да виждаха да умират хора навсякъде около тях - смъртта беше за тях само една възможност между фактите, които се развиваха навсякъде около тях. Хората не усещаха смъртта. Само кога то Мистерията
на Голгота приближи, хората усетиха факта на смъртта, защото тяхната
душевност беше така прогресивно свързана с телесното, че можеха тогава
да имат съмнения върху възможността душата да продължава да живее,
когато тялото се разрушава. В най-древните времена, за това абсолютно
не би станало въпрос, защото хората познаваха душата.
И сега идваше Христос, този, който казваше: аз искам да живея с вас на
Земята, за да можете вие да придобиете силата да съживите пламъка на
вашите души, да им дадете един вътрешен импулс, за да може тя да бъде
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жива, когато я прекарвате през смъртта. Ето това Павел не разбра веднага, а го разбра само когато достъпът до свръхсетивните светове беше
отворен за самия него, когато той прие на Земята това, което ХристосИсус отпечата в душата му. Павловото християнство днес все по-малко
оценявано, защото то претендира, че Христос е този, който идва от свръхсетивните светове и който свързва своята свръхземна сила със земния
човек.
В еволюцията на човечеството се прибави така за съзнанието към словото
"От Бога" - от Бог Отец, значи - "родени сме", словото на живота, на утешението, на силата: "В Христос ще умрем", - т.е.: ние живеем в него./*
Зачитаме пасажа от мн.ч. в ед.ч.,който се намира в оригиналния текст./
Това, което се случи с човечеството чрез Мистерията на Голгота, ще си го
представим по най-добрия на чин в нашата душа, ако опиша сега еволюцията на човечеството в настоящата епоха - и тя - и такава, каквато се надяваме да бъде за в бъдеще - от гледна точка на посветения от настоящето
време. Опитах се да представя на вашата душа, гледната точка на посветения от миналото, гледната точка на посветения от времето на Мистерията на Голгота; бих искал сега да се опитам да опиша гледната точка на
посветения от днешното време, на този, който не се приближава към днешния живот само и единствено с външното знание за природата, а в който
са се пробудили тези дълбоки сили на познанието, които ние можем да
пробудим в душата със средствата посочени в антропософските трудове.
Когато този посветен постига познанията, които са днес триумфът на
епохата, блясъкът, в който много хора, когато ги постигат се чувстват добре и даже с един вид висше съзнание, се чувства спрямо тези познания в
една трагична ситуация. Защото модерният посветен усеща тези познания
изключително признати днес в света и изключително ценни, като едно
умиране, когато ги свързва със своята душа. И колкото повече модерният
посветен, видял да възкръсва пред душата му светът от свръхсетивната
сфера, се прониква от това, което всеки днес нарича наука, толкова повече чувате душата си да умира малко по малко. Науките за модерния посветен са гробът на душата; той се чувства свързан със смъртта по време
на живота, когато вече е постигнал познания за света по начина на модерната наука. И той често усеща това умиране по един дълбок и интензивен
начин. Тогава той търси, разбира се, основанието за което умира, когато
познава в модерен смисъл, за което той има един вид усещане от мирис
на труп именно, когато се устремява към модерните най-висши познания,
които той знае наистина да оценява, които са за него едно предусеща не
за смъртта.
Тогава той си казва, изхождайки от своите познания за свръхсетивния
свят, нещо, което предпочитам да ви изразя в образ. Ние живеем под фор131

мата на душа и на дух преди да слезем на Земята. Ние пазим тук, на Земята от това, което изживяваме в една пълна душевна-духовна действителност в недрата на предиземното съществувание само мисли, понятия,
представи в нашата душа. Те са в душата ни. Но как те са в душа та ни?
Да разгледаме човешкото същество такова, каквото е то в живота между
раждането и смъртта, напълно живо, с тяло, изпълнено от плът и обходено от кръв. Ние казваме, че то е живо. Вратата на смъртта е премината от
него. От физическия човек остава тук трупът, който тогава е положен в
земята, на елементите. Гледаме този физически мъртъв човек. Пред нас е
трупът, остатъкът от живия човек, от обходения от кръв жив човек. Човекът е физически мъртъв. Гледаме назад в нашата собствена душа, но с
погледа на посвещението. Гледаме нашите мисли, които имаме сега в живота между раждането и смъртта, мислите, които имаме и които са тези
на модерната мъдрост и модерната наука и виждаме, че те са трупът на
това, което ние бяхме преди да слезем на Земята. Нашите мисли, които
почитаме днес като най-висшите богатства, което ни доставят знанията за
външната природа, имат същото отношение към това, което ние бяхме
преди да слезем на Земята, и чиито труп те са, както трупът на един човек
спрямо напълно живия човек - ето това ние се научаваме да опознаем. В
мисълта, той няма опитност със своя истински живот, той има опитност с
трупа на своята душа. Това е факт, това е нещо, което не се казва от сантименталност, а което, идвайки именно от едно активно познание, се представя с пълна сила на душата. Това е сантименталният мечтател, мистикът няма да си каже; напротив, на него му подхожда именно да усеща, от,
не се знае какви мрачни, мистични дълбини на собствената му същност.
Но този, който преминава днес вратата на посвещението открива в своята
душа тези мисли, които, единствено защото са не-живи, могат да направят възможна живата свобода. Тези мисли, които са цялата основа на човешката свобода не принуждават човека, именно защото са мъртви, а защото са живи. Човешкото същество може да стане днес едно свободно
същество, защото няма работа с живи мисли, а с мъртви мисли. Мъртвите
мисли могат да бъдат уловени от човека и употребени предвид свободата,
но те биват изпитвани също с един дълбок смисъл за трагичното на световете като трупове на душата. Преди душата да е слязла в земния свят всичко, което днес е труп, беше напълно живо, беше в движение. В свръхсетивните духовни светове се движеха между човешките души, които или
вече бяха минали през смъртта и живееха тогава също в духовния свят,
или още не бяха слезли на Земята, същностите на висшите йерархии, които са над човешкото същество; в недрата на тази сфера се движеха също
тези елементарни духове, които са основата на природата. Там всичко бе132

ше живо в душата. Тук в душата е наследството от духовните светове,
мисълта е мъртва.
Но ако ние като модерни посветени, можем да се проникваме от Христос
такъв, какъвто той живя в Мистерията на Голгота, ако разбиваме в техния
най-дълбок, най-интимен смисъл думите на Павел: "Не аз, а Христос в
мен", тогава Христос ще ни води през тази смърт също; тогава ще проникваме чрез нашите мисли в природата, но Христос ще върви духовно с
нас и ще накара нашите мисли да слязат в гроба на природата. Защото,
когато носим от друга страна мъртвите мисли, природата става гроб. Но
ако приближаваме с тези мисли минералите, животните, звездния свят,
света на облаците, планините, реките, ако ги приближаваме с тези мъртви
мисли но придружени с Христос, според думите "Не аз, а Христос в мен",
тогава в модерното посвещение, ако влезем изцяло в кварцовия кристал
ще имаме опитността, че мисълта се издига сега жива от природата, от
кварцовия кристал. Като от минерален гроб, мисълта се издига жива. Минералния свят кара да се издигне в нас духът. И когато Христос ни води
навсякъде през растителната природа и на излизане от мястото, където
биха живели иначе само мъртвите мисли, тогава се раждат живите мисли.
Бихме имали впечатлението, че сме болни, ако отивахме към природата,
ако гледахме света на звездите единствено с погледа на астронома, който
изчислява и ако тези мъртви мисли се заравяха в света, ние бих ме се чувствали болни и тази болест щеше да води към смъртта. Но ако вървим заедно с Христос, ако въведем нашите мъртви мисли заедно с Христос в
звездния свят, в света на Слънцето, на Луната, на облаците, на планините,
на реките, на минералите, на растенията и животните, ако ги въведем в
цялостността на физическия човешки свят, всичко ще стане живо в погледа, който отправяме към природата и ще се роди от всички същества,
като от гроб, живият Дух, Духът, който ще ни лекува, Духът, който ни събужда от смъртта, Светият Дух. И придружени от Христос, ще се усетим
отново изпълнени с живот, с това, което изпитвахме като мъртви. Ние ще
усетим, че живият Дух, Духът, който лекува ни говори от всички същества на този свят.
Ето какво трябва да намерим в едно духовно познание, в едно ново познание чрез посвещение. Ще възприемем тогава Мистерията на Голгота като
смисълът на цялото земно съществувание, ще научим как трябва да бъдем
водени в епохата, в която трябва да се развие човешката свобода чрез
мъртвите мисли, в която ние трябва да бъдем водени към опознаването на
природата чрез Христос. Ще научим, че Христос изложи пред очите на
всички не само своята собствена съдба на Земята, в своята смърт по време
на Мистерията на Голгота, а направи дар на Земята, подари и великата
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свобода на Петдесятницата: всъщност, той обеща на земното човечество
живия Дух, който благодарение на неговата помощ може да се роди отново от всичко, което е на Земята. Нашето познание ще остане едно мъртво
познание, самото то ще остане един грях, ако не сме отведени към живота
от Христос по такъв начин, че от цялата природа, от цялото космично
съществувание, ни говори отново Духът, живият Дух.
Това не е една обикновена формула изобретена от всички части, Триединството от Бог Отец, Бог Син и Бог Дух; това е нещо, което е дълбоко
свързано с цялата космична еволюция и което става за нас едно живо
познание, не едно мъртво знание, когато направим жив в нас - самите, такъв Възкресен, Христос, този, който донася Светия Дух.
Ще разберем тогава, че това е било като болест, ако не можем да видим
божественото, от което сме родени. За да бъде атеист, човек трябва да бъде болен, без да го знае. Той е в добро здраве, само когато негова та физическа природа, в своята цялостност е такава, че той може да усети отвътре това "От Бога съм роден", квинтесенцията на неговото собствено същество. И удар на съдбата е, че човек не намира в своя земен живот Христос, който може да го води, който в края на земния живот може да бъде
водачът, който ще го прекара през смъртта, който може през смъртта да
го поведе към познанието. Защото, ако останем така "In Christo morimur",
ще усетим също това, което иска да дойде към нас чрез придружаването
на Христос, чрез водачеството на Христос, тогава ще усетим, че всичко
това възкресява Духа, възкресява го даже в самия този земен живот. Ще
се усетим отново живи в този земен живот, ще гледаме надалеч, през вратата на смъртта, през която Христос ни води, ще гледаме този живот, който е отвъд смъртта и ще знаем сега защо Христос изпрати Духа, Светия
Дух: защото ние можем да се свържем още този живот със Светия Дух,
ако се доверим на водачеството на Христос. Можем тогава с пълно право
да кажем, с пълна сигурност, че ще умрем в Христос, когато преминем
вратата на смъртта.
Това, с което имахме опитност тук в природата, чрез нашето познание,
има вече в аванс едно значение за бъдещето. Защото това, което би било
иначе една мъртва наука, е пробудено от живия Дух. Ако сме разбрали
добре "От Бога сме родени, в Христос ще умрем" ще можем да кажем с
пълно право, когато вместо смъртта на познанието, се появи истинската
смърт, която ни отнема тялото - преминавайки с поглед вратата на смъртта: в Светия Дух ние изживяваме новото пробуждане - per spiritum
sanctum reviviscimus.
ЕДИНАДЕСЕТА КОНФЕРЕНЦИЯ
Лондон, 30 август 1922 г.
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Когато хората могат да се срещат само толкова рядко, искат да съберат
възможно най-много неща в едно изложение; от този факт, лесно идва
рискът да се събере твърде много материя. При все това, ще опитам днес
да ви характеризирам от определена гледна точка, това, което може да се
нарече "другата страна на човешкото съществувание на Земята". И после,
бих желал да свържа това със значимостта за нашето вре ме на най-дълбоките познания, на духовните познания.
Каква част познава в крайна сметка човешкото същество от това, което
участва в неговото съществува ние, когато то си служи за опознаването
само със своите сетива и с усещането свързано със сетивата му? В действителност, ние изживяваме по съзнателен начин чрез обикновеното сетивно съзнание само будната част на човешкото съществувание. Обаче,
наистина не без основание духовните сили, които водят света, са включени в човешкото съществувание състоянието на сън.
От момента на заспиване до момента на пробуждане, безброй много неща
стават в човешкото същество. И даже по-голямата част от нещата, които
духът трябва да извърши в земното съществувание, през човешко то същество може да предприеме със самото себе си и с нещата. По време на
състоянието на сън, в човешката еволюция се провежда всичко, което
висши духовни същества предприемат с човешката душа, за да отведат
човека до обходи цялостността на своята еволюция в недрата на земното
съществувание. И абсолютно не бива де се губи предвид това, че е, разбира се възможно, даже при модерното познание чрез посвещение да се гледат с прецизност и проникновеност значимите процеси, които протичат в
човека между заспиването и пробуждането, че тези процеси, все пак, не
протичат само при посветения, а при всички хора; че еволюцията на всички хора зависи от тези процеси. Посветеният може само да привлече внимание то върху тези процеси. Но що се отнася до усещането, до изпитването на тяхната значимост, малко по малко всички хора би трябвало да го
направят в човешкото съществувание, що се отнася до разсъждаването им
за значението на това земно съществувание.
Бих искал, обаче, днес просто да ви опиша всичко, което играе роля в състоянието на сън на човешкото същество. Когато човек заспива - както
знаете, външно това се характеризира като се казва, че неговото астрално
тяло и неговият Аз се отделят от физическото тяло и от етерното тяло този Аз и това астрално тяло тогава са в духовния свят и не проникват
физическото тяло и етерното тяло, както го правят в състоянието, което
настъпва от пробуждането до заспиването.
Но ако наблюдаваме сега това, което става действително в човека по време на състоянието на сън, тогава вниманието ни ще бъде привлечено върху факта, че по време на състоянието на будността, той е свързан с тази
135

Земя. Той най-напред е свързан с тази Земя чрез сетивата си в степента, в
която той възприема и познава чрез сетивата си явленията на различните
природни царства. Но той е свързан с нея също в степента, в която извършва в състоянието на будност, несъзнателни действия. Например, при дишането, в дишания въздух участва, ако може така да се каже, цялата Земя.
Във въздуха, който дишаме има извънредно много субстанции под една
изключително фина форма. Обаче, точно в тази изключително фина форма, те извършват едно изключително важно действие върху човешкия организъм, когато са абсорбирани във вдишвания въздух. И така, както в
човека влиза по съзнателен начин това, което той възприема чрез своите
сетива, така много неща влизат в човека по вече несъзнателен начин, по
време на състоянието на будност по един начин, който бих искал да окачествя като по-съдържателен от абстрактното и идеализираното състояние на възприемане и мислене; заобикалящият свят влиза в човека по най-съдържателен начин чрез дишането.
И ако обърнете внимание до каква степен човешкият организъм е силно
зависим от различните субстанции, които приема от земните храни, ще
можете точно да си кажете: твърде много неща действат върху човешкото
същество по време на будното състояние. Но това днес ще ни занимава
по-малко. Това, на което ще обърнем внимание днес, с какво действа върху човешкото същество по време на състоянието на сън. И там, ние трябва да кажем това: така, както виждаме външните субстанции, свързани с
човека, по време на състоянието на будност, така, когато той влезе в съня,
го виждаме да влиза в определена връзка с цялостността на космоса.
Това не означава, че трябва да имате за човека понятието, че той се простира всяка нощ на Космическия размер чрез своето астрално тяло - би било преувеличено да твърдим това -, но човек се уголемява всяка нощ, прониквайки в космоса. Така, както сме свързани тук долу с растенията, с
минералите, с въздуха, така през нощта сме свързани с движенията на
планетите и с констелациите на неподвижните звезди. Между момента, в
който заспиваме и този, в който се пробуждаме, звездното небе става наш
свят също толкова, колкото Земята е наш свят при състоянието на будност.
Обаче, най-напред можем да различим различни сфери, които преминаваме между заспиването и пробуждането. Първата сфера, която преминаваме между заспиването и пробуждането е сферата, в която човешкият Аз и
човешкото астрално тяло, значи, да го кажем, човешката душа, човешката
душа, която се намира в състояние на сън, се чувства във връзка с движенията на планетарния свят. Така както, когато се събуждаме сутрин и се
спускаме в нашето физическо тяло, можем да кажем, че имаме в нас белите си дробове, сърцето си, черния си дроб, мозъка си, така трябва да ка136

жем, по време на сън, че в първата сфера, с която влизаме в контакт веднага след заспиването ни и с която сме в контакт веднага преди събуждането, имаме в нас силите на движението на планетите.
Това не означава, че всяка нощ ние вземаме в нас цялостта на движението
на планетите, това, което носим в нас от него като репродукция е един
съвсем малък образ, в който действително са възпроизвеждани движенията на планетите. И този образ е различен при всяко човешко същество.
Така че, можем да кажем: всеки човек има опитност с движението на планетите най-напред, когато заспи под формата, в която изживява отново
вътрешно, като един вид глобус от планетите, в своето астрално тяло
всичко, което става от вън в космичното пространство между планетите.
Това е първата опитност, която човек има след заспива нето.
И не казвайте, скъпи приятели: всичко това мен не ме интересува, аз по
някакъв начин не го забелязвам! Вие него виждате с очите си, но го чувате с ушите си. Но в мига, в който влизате в състояние на сън, в този миг,
частта от вашето астрално тяло, която по време на състоянието на будност е вместена в сърцето, става действително око на сърцето; то става
виждащо за това, което се провежда по този начин. И това око на сърцето
наистина възприема - дори и това възприятие да е твърде неясно в днешното човечество - то възприема това, с което човешкото същество има тогава опитност.
И с това, с което той има тогава опитност, с възприемането от това око на
сърцето под такава форма, че в началото след заспиването, това око на
сърцето гледа назад към този човек, чието физическо тяло и етер но тяло
са в леглото. Гледайки назад, Азът и астралното тяло виждат това чрез
окото на сърцето. И това, с което имате външна опитност, този образ на
движенията на планетите във вашето тяло изпраща лъчи обратно към вас,
от вашето собствено етерно тяло, така че вие виждате в него образа - отражение във вашето собствено етерно тяло.
Че хората забравят още щом се събудят смътното съзнание, което са имали през нощта чрез окото на своето сърце, се дължи единствено на тяхното днешно установяване. Това е едно смътно съзнание, което оста вя наймного някакво ехо в сънищата: те, разбира се, запазват нещо от движението на планетите в своята вътрешна подвижност, но в тях се вместват образите от живота, които основно влизат само в тези сънища, които зависят в действителност от движението на планетите. Образите влизат там,
защото астралното тяло се потопява в етерното тяло и етерното тяло запазва споменът от живота.
Така че нещата могат да протекат съвсем по този начин: събуждате се
сутрин, изминали сте пътя на завръщане през сферата на планетарните
движения; например, вие сте изживели там - защото това е свързано осо
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бено с вашата съдба, с вашата карма, едно особено отношение между
Юпитер и Венера. Може да бъде такъв случаят, вие може да сте изживели
едно особено отношение между Юпитер и Венера. Ако накарате да продължи да живее отново в будния живот изживяното между Юпитер и
Венера, много неща, отнасящи се до вашите човешки способности, биха
се изяснили за вас; защото те не идват от Земята, те са произлезли от
космоса. Според начина, по който сте свързани с космоса, вие сте надарени, вие сте добри или, най-малко, имате тенденция към доброто и към
злото. И ще видите това, за което Юпитер и Венера са говорили заедно и
това, което сте възприели с окото на вашето сърце - или бих могъл да кажа също, ухото на вашето сърце, защото това не може така точно да бъде
разграничено. Но тъй като освен това, тези неща са възприети твърде
смътно, та са забравени. Но докато се произвежда там още тази обмяна
между Юпитер и Венера, която изпълнява във вашето астрално тяло едно
противоположно движение, ето че идва да се смеси към него, това, което
вие един ден сте изживели, да речем по обяд, когато сте били на 17 или
25 години, например, в Оксфорд или в Манчестър, или където и да е.
Образите се смесват с космична опитност. Ето защо, образите са, разбира
се, както знаем, значими в сънищата. Но те не са най-важното. Те са, така
да се каже, дрехата, която се тъче над космичните опитности.
Обаче, опитността, която се получава по този начин е за възприятието на
сърцето, за което говорих, нещо, което може да се каже,че е свързано със
значително мъчително безпокойство. При почти всички хора, се смесват
при тази опитност чувствата, които имат определена духовна форма на
мъчително безпокойство и особено, когато човешкото етерно тяло отразява под формата на светлина и на звук опитността изживяна в космоса.
Когато, например, излъчва обратно полученото от Юпитер и Венера, от
тяхното особено отношение, което вече споменах, така че един лъч - на
който има да се каже много неща за вашето възприятие на сърцето е отразен от човешкото чело - един друг лъч смесва своя звук и своята светлина, който идва от областта намираща се под сърцето, тогава се ражда това
мъчително безпокойство във възприятието на сърцето, за което трябва да
се говори на първо място и в което цялата душа, която не е напълно втвърдена си казва, на самата себе си в действителност, в своя сън: космичната мъгла ме обвзе в себе си. Това наистина, означава, така да се каже, че
съм станал аз самият тънък като космичната мъгла, означава че плувам
като облак от космичната мъгла. Такава е най-напред опитността, която
човек има веднага след заспиването.
И после, от страна на това мъчително безпокойство и от факта, че човек
се усеща като част от космичната мъгла, в недрата на космичната мъгла влиза в човешката душа това, което може да бъде наречено отдаване на
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божественото, което изпълва света със своето присъствие. Това са двете
основни чувства, които се случват на човека в първата сфера след заспиването: аз съм космичната мъгла и бих искал да се отпусна в недрата на
божествеността, за да бъда предпазен от разтваряне в космичната мъгла.
И това е нещо, което възприятието на сърцето трябва да донесе сутринта,
когато човекът се потапя отново със своята душа в своето физическо тяло
и своето етерно тяло. Защото, ако тази опитност не беше въведе на отново в живота, всички субстанции, които човешкото същество абсорбира на
другия ден, за да се на храни или които са изработени в него чрез метаболизма - дори когато той няма нищо за ядене, субстанциите са тогава, това
се знае, постоянно извличани от неговото собствено тяло - тези субстанции, значи, ще приемат своя абсолютно земен характер и ще внесат порядък в целия човешки организъм.
Значимостта на съня за състоянието на будност на човека е в действителност, изключително голяма и значителна. И ние можем да кажем само това: в тази епоха на земната еволюция е още спестено на човека това, да
бди самият той за това, божественото да бъде пренесено от отвъд. Защото, бидейки дадена конституцията на хората в настоящата епоха, те едва
биха имали силата да пренасят тези неща с пълно съзнание от другата
страна на съществуванието в тази тук страна на съществуванието.
После, когато човешкото същество направи тази опитност, то влиза в следващата сфера. При това, то не губи първата, тя продължава да живее за
неговото възприятие на сърцето. Но следващата сфера е много по-сложна; тя е възприемана от частта на астралното тяло, която е вместена през
деня, по време на будното състояние, в слънчевия сплит на човека, вместена също най-вече в цялостността на устройството на крайниците на човека, частта от астралното тяло, която пропива слънчевия сплит на човека, пропива ръцете и краката, възприема през нощта това, което е в следващата сфера.
И в следващата сфера, там стоят така, че човекът усеща сега в своето астрално тяло силите, които идват от констелациите на Зодиака: един вид
сили идват директно от констелациите, друг под формата,под която силите на Зодиака преминават Земята, според това дали констелациите са над
или под Земята. От тук идва голямото различие.
Значи, човешкото същество възприема чрез това, което предпочитам да
нарека сега своето слънчево възприятие, защото става въпрос за частта от
астралното тяло способна да възприема, която е свързана със слънчевия
сплит и с крайниците: предпочитам да го нарека неговото слънчево око.
Но чрез него то възприема цялата си връзка със Зодиака и с движението
на планетите. Значи, образът се уголемява. Човекът се уголемява повече
до по-дълбокото му влизане в образа на космоса.
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И отново е така, че човешкото същество получава отражението на всичко
това чрез своето собствено физическо и етерно тяло, върху което той отправя сега своя ретроспективен поглед. Така че всяка нощ човекът вижда
това, което се излъчва от неговото тяло във връзка с цялостността на
космоса, с движението на планетите и констелацията на неподвижните
звезди.
Но опитността, която той има с неподвижните звезди може да се извърши
при един човек половин час след заспиването, при друг - дълго време
след това, при много хора - много бързо след заспиването; тази опитност
е такава, че човешкото същество се чувства тогава отвътре, във вътрешността на всяка от дванадесетте неподвижни звезди. Обаче, опитностите,
които човек има с неподвижните звезди са изключително сложни.
Скъпи мои приятели, дори да направите околосветско пътешествие из най-важните райони на Земята, не бихте имали сумата от опитности, които
имате всяка нощ, от една единствена констелация на Зодиака, за вашето
слънчево око! И нещата стоят, най-напред, така, че за хората на древните
времена, които притежаваха още извънредно много сили на сънищното
ясновидство и които възприемаха в едно сънищно съзнание, много неща,
които разказвам тук, това бяха всички запазени, по-малко смущаващи
съотношения. Днес човешкото същество може едва да постигне някакво
ясно познание по повод своето слънчево око - и е нужно то да го постигне, дори да го е забравило през деня - то едва щеше да може да има ясно познание за това, с което извършва опитност под една форма 12 пъти
по-сложна, през нощта, ако не беше допуснало в своето сърце това, което
Христос искаше да стане за Земята чрез Мистерията на Голгота. Да си
усетил просто какво означава за земния живот фактът, че Христос е преминал през Мистерията на Голгота, да си формирал мисли за Христос в
обикновения земен живот, това дава на астралното тяло, чрез посредничеството на физическото тяло и етерното тяло един оттенък, който кара
Христос да стане вашият водач за Зодиака от заспиването до събуждането.
Това, което става тогава, е действително такова, че човешкото същество
усеща отново: ще потъна ли в тази звездна многобройност и в това, което
се случва с тях? И когато неговият поглед може да се намери от ново
всичките доброволни мисли, впечатления, чувства и импулси, които е отправил към Христос по вре ме на състоянието на будност, тогава се ражда
за него в Христос, един вид водач, който подрежда смущаващите събития
от тази сфера.
Така че, не е нужно наистина да кажем: ако разглеждаме другата страна
на живота, тогава само се изяснява за нас пълното значение на Христос за
земния живот на човечеството от Мистерията на Голгота нататък. Без
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това, никой в действителност, няма да разбере, какво е необходимо да
стане с Христос още за земния живот в недрата на обикновената цивилизация на нашето време.
Обаче, хората си обясняват по погрешен начин всичките тези неща, които
днес малко от тях още изучават. Не разбират безпорядъчния начин, по
който хората незасегнати още от Христовото събитие вкарват нощните
събития в ясното дневно съзнание, само когато знаят това, което сега преди малко изложих. В действителност, когато най-напред сме преминали
мъглявото съществувание в състоянието на сън, се намираме, така да се
каже, пред един свят, който ни смущава, в който Христос се появява изведнъж като духовно слънце и става нашият водач, така че смутния безпорядък се превръща в един вид хармонично разбиране.
Това е важно, защото в мига, в който влизаме в тази сфера, в която имаме
елементи, които се смесват във вихрушка - констелациите на неподвижните звезди на Зодиака - движението на планетите - нашата карма се
представя в състоянието на сън. Отражението на това възприятие се вмъква само под формата на чувство в състояние на будност.
Много начини да се чувстваш вътрешно, които един човек, желаещ да
опознае поне малко самия себе си, може да открие в себе си, със заглушено ехо от тази опитност, при която Христос се явява като водач, водещ от
Овена, през Телеца, Близнаците и т.н. и обяснява света на хората през
нощта, така че те получават нови сили за дневния живот. Защото, това,
което изживяваме в тази сфера не е нищо по-малко от това: Христос става
нашият водач през смайващите събития от Зодиака; тази същност, която
ни води е там и води човешкото същество от констелация в констелация,
за да може то да получи под подредена форма силите, от които има найвече нужда сега под подредена форма, но този път за живота при блудното състояние.
Ето с това човекът има опитност, основно всяка нощ, между заспиването
и пробуждането; той провежда тази опитност на основание на афинитета
на душата и на духа му към космоса. Така, както е сроден със Земята чрез
своето физическо тяло и своето етерно тяло, така той е сроден с космоса
чрез своята душа, своя дух и своето астрално тяло. Когато, човешкото същество се е разделило със своето физическо и своето етерно тяло и така
се е уголемило до влизането в космическия свят, то ще усети в самото себе си, така да се каже, един силен афинитет към космоса в своята вътрешна опитност на образа, който излъчва към него от това, което е останало в
леглото; то ще усети една силна тенденция да живее до отвъд Зодиака.
Това той най-напред, между раждането и смъртта не го може, защото към
всички тези вътрешни опитности, които ви описах до сега, идват да се
смеси, по време на съня на човека, един друг елемент, един елемент, кой141

то е от естество, съвсем различно от това, което идва от планетите и неподвижните звезди. И това е елементът на Луната.
Елементът на Луната обагря, така да се каже, през нощта, космичната цялостност - даже по време на новолуние - с една своеобразна субстанциална реалност, с която човекът има също опитност. Но тази опитност е такава, че тези Лунни сили го задържат, бих казал в недрата на Зодиакалния
свят и го отвежда към пробуждането. Човешкото същество има опитност
с този лунен елемент, в едно вече слабо предусеща не в първата сфера. Но
то има една особено силна опитност с мистериите на раждането и със
смъртта през втората сфера, която описах. Чрез един орган, намиращ се
още по-дълбоко от окото на сърцето и окото на слънцето, орган разделен,
така да се каже, върху цялостността на съществото му, то изпитва действително всяка нощ, че неговото духовно-душевно същество слиза или,
по-точно, е слязло от един духовно-душевен свят, че е влязло чрез раждането в едно физическо съществувание и че малко по малко, тялото влиза
в смъртта. Човек в действителност, умира със сигурност непрекъснато
всеки миг, побеждава смърт та само когато се стигне до реалната поява на
смъртта под формата на едно единствено събитие. Но в момента, в който
той изпитва това душата преминава, така да се каже, земно-телесния елемент, изпитва чрез същите сили своите връзки с останалата част на човечеството.
Помислете само за това: нито най-значителната среща, най-значителната
връзка, нито пък тази, която е съвсем определена, не са без връзка с цялостността на съдбата, цялостността на кармата на човека. И за това, че
душите, с които сме били един ден в изтеклия земен живот, във връзка
или с които сега, в този земен живот, се намираме във връзка, са, според
случаите в духовния свят или тези тук-долу на Земята, всичко, което един
човек има да свърши с хората, всички човешки отношения, които са, както се знае, в тясна връзка с мистерията на раждането и на смъртта, се появяват тогава, ако мога да кажа така, пред духовното око на човека. Човешкото същество се чувства отвътре на цялостността на житейската си
съдба.
Това е свързано с факта, че, така да се каже, всички други сили, тези на
планетите и тези на неподвижните звезди, искат да ни отведат в космоса.
Луната иска да ни премести отново в човешкия свят, тя, основно ни изтръгва от космоса. Тя има сили, които са противоположни както на силите
на Слънцето, така и на силите на звездите; тя е тази, която формира нашето сродство със Земята. Ето защо тя ни отвежда всяка нощ от опитностите със Зодиака към опитностите с планетите и от там - към опитностите
със Земята, в момента, в който сме отведени в нашето човешко физическо
тяло. Това, от определена гледна точка, е разликата между заспиването и
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умирането, че когато заспи, човекът остава силно свързан с тези сили на
Луната. Това са тези сили на Луната, които по определен начин привличат всяка нощ отново, неговото внимание върху важността на земния му
живот. Но това може да стане само защото човешкото същество, как то
описах това, получава всички отразени опитности чрез своето етерно тяло. В смъртта, то извлича етерното си тяло от физическото си тяло: ретроспективният спомен на последния му земен живот се появява и сега това етерно тяло, което импрегнира за един кратък период от няколко дни
облака, за който говорих. Както казах, всяка нощ ние самите влизаме под
формата на облак от мъгла в един свят от мъгла. Но през нощта този облак от мъгла, който сме ние самите е без етерно ни тяло. Когато умираме,
той е най-напред, през първите дни след смъртта, с етерното ни тяло. После етерното тяло се разтваря малко по малко в космичния елемент, споменът се разпръсква. И сега, за разлика от преди, когато имахме само отразени всичките си опитности със звездите, от останалото в леглото човешко същество, сега, след смъртта, имаме веднага вътрешната опитност
с движението на планетите и с констелациите на неподвижните звезди.
Ако прочетете моята "Теософия", ще намерите описание на тези опитности, направено от една особена гледна точка. Тук е прецизно описано това, което се явява един вид обкръжение на човека между смъртта и едно
ново раждане. Но така, както не бихте улавяли цветовете и звуците, ако
нямахте око и ухо отвътре във вашето същество, бели дробове и сърце
така, не бихте възприемали след смъртта това, което вече описах като
съставящо вашето обкръжение в духовното - света на душите и страната
на духовете - ако нямах те във вас Меркурий, Венера, Марс, Юпитер,
Овена, Телеца, Близнаците и т.н. Тогава това е вашият организъм: вие
имате опитност с него посредством вашия космичен организъм. Луната
не може повече да ви отвежда, защото тя може да отвежда само до етерното тяло; обаче то се е разградило в космоса.
Но в човека продължава да живее от тази сила, която Луната му е предала
в наследство, докато той остава именно в света на душите през едно определено време, така, както описах това в "Теософия". Неговият по глед остава още свързан със Земята, после той преминава в страната на духовете,
такава, каквато я описах. Тогава той е в дена опитност, като също е усетена от самия него от вътрешната страна на Зодиака, от вън небето на неподвижните звезди. И ето така той изживява времето между смъртта и едно ново ражда не.
В детайли, това влизане в живота на духовния свят е такова, че ако ви го
опиша по долу-горе следния начин - но естествено, не трябва най-вече да
налагаме понятията, защото тези неща почти не могат да се изразяват със
земни понятия. Все пак, мога дави ги опиша по следния начин.
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Представете си една ливада, на тази ливада - растения, на всяко растение
- цвете и от тези цветя, които са върху дърветата се издига най-напред
един вид спирала, която се устремява в пространството на световете. Тези
спирали съдържат силите, чрез които космосът определя и произвежда
нарастването на растенията на земята. Защото растенията не растат само
от своите зародиши, растенията растат от космически те сили, намиращи
се спираловидно около Земята. Но тези сили са тук даже когато тук няма
растения. За да влезе в движенията на планетите, човекът трябва да си
служи с тези спираловидни сили на растенията като със стълба. Той се
издига, значи, до движението на планетарния свят чрез това, което образува една стълба в спираловидните сили на растенията. И човешкото същество е отнесено във втората сфера, която описах, чрез тези сили, която
растението кара да расте нагоре от корена - наистина е необходимо то да
из ползва сила, ако иска да може да расте нагоре.
Ние описахме тези опитности на човека, когато той е обзет от едно мъчително безпокойство и казва: аз съм една форма на облак в световната космическа мъгла, нужно ми е да се отпусна в недрата на божествеността.
Когато разглеждаме това във връзка със земните условия, душата отново
си казва: аз се отпущам във всичко, което съставя космическата благодат,
разлята над едно засято с жито поле, когато е разцъфнало, над ливада, когато е разцъфнала. Всичко, което се навежда към растенията и се изявява
в спираловидни сили, всичко това е в основата си, лоното на божествеността, лоното на подвижната божественост, изпълнена с живот, където човекът се чувства ограден в началото на всяко заспиване.
И Луната е тази, която го отвежда в неговата животинска част. Защото
силите на растенията имат постоянна тенденция да носят човека все понадалеч в универса. Но както човекът разделя своята животинска част с
животинското царство, Луната го отвежда отново всяка сутрин в неговата
животинска част.
Ето така човекът е свързан с космоса. Така именно космосът действа между заспиването и пробуждането. И окото на сърцето, окото на Слънцето,
окото на човека изживяват това през нощта по такъв начин, че имат едно
чувство подобно на това, което би усетил, би изживял някой, който има
някаква връзка с някой друг. Но това не му е казано така, това не е и мислено така от него, тези,който му го казват, са израженията на растенията,
чрез които именно той изкачва стълбата, която го води най-напред в света
на планетите, после в света на Зодиака.
И така, човек може да има, например, следната опитност: имам връзка с
това човешко същество, лилиите ми го казват, розите ми го казват, защото силата на розите, силата на лилиите, силата на лалетата именно ме тласна към него. Цялата Земя става, така да се каже, една книга, която ви да
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ва яснота за света на хората, света на човешките души, в който той започва да живее.
И виждате ли, хората извършваха тези опитности по различен начин през
различните епохи. Погледнете в древна Индия: тези, които искаха да научат нещо чрез състоянието на сън, по отношение на звездния свят, искаха да научат само за звездите, за констелациите, намиращи се тогава над
Земята, не винаги, а в тогавашен момент, защото това се променя. Но те
никога не искаха да имат връзки с констелациите, намиращи се под Земята, чиито сили преминават тогава Земята.
Гледайте, значи, човек в състоянието на Буда или най-общо, състоянието
на източен мъдрец, който се стреми чрез упражнения да стигне до духовната мъдрост. Гледайте го: краката му са кръстосани един върху друг, като той е седнал върху кръстосаните си един върху друг крака; всъщност,
той иска да бъде подвижна в него само горната част на тялото и това, което е във връзка с висшите констелации, а не това, кое то действа също
през него чрез слънчевото око, това, което действа през крайниците. Той
иска, така да се каже, да сложи вън от кръгообразното обходно движение
силите на крайниците. Можете също да видите в положението на всички,
които се стремят към мъдростта върху източния свят, че те искат да развият връзки само с това, което е над Земята. Те искат да развият познавателни връзки само с това, което е от природата на душата.
Светът би останал несъвършен, ако имаше този начин на стремеж към
познанието, ако човекът се придържаше само към положението на Буда,
за да постигне познание. През времето на Гърция вече, човешкото същество трябваше да влезе във връзка също със силите, с които човек влиза
във връзка, когато се развива в посока към констелациите, намиращи се
според момента под Земята.
Това е посочено в гръцката митология по един възпитателно фин начин.
Защото в гръцката митология ви се казва винаги по повод определен тип
посвещение: заинтересованият е слязъл в подземния свят. От опре делени
гръцки герои можете винаги да узнаете, че те изживяват опитността на
посвещение, когато човек казва за тях, че са слезли в подземния свят.
Това означава, че те са се научили да познават силите на космоса, които
действат през Земята, че са се научили да познават космическите сили.
Така всяка епоха има своята специална задача. И така източният посветен
се научаваше да познава, за да можеше да го предава на другите хора,
основно, това, което се намираше преди раждането или по-скоро, преди
зачатието, значи, в областта на душата и духа, където човекът живее преди да слезе в земния свят. И това, което се случва на хората по този грандиозен начин в източното виждане на света, в източната поезия, това им
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се случваше, основно, чрез факта, че по това време хората можеха да потопят поглед в живота, който водят преди да слязат на Земята.
В Гърция, започва познаването на това, което зависи от самата Земя:
Уранос и Гейа. Гейа, Земята, е в изходна точка на гръцката митология. И
гъркът се стремеше винаги да опознае Мистериите на самата Земя, които
са естествено също космични Мистерии, действащи през Земята. Но Мистериите на подземния свят, в буквален смисъл, гъркът искаше също да ги
опознае. И така, в Гърция се разви една истинска космология.
Погледнете до каква степен гъркът е постигнал, всъщност, до една ниска
степен - а човекът от Изтока, из общо никаква - това, което наричаме познание по история. Той се интересува много повече от това, което ставаше
през епохата, в която, така да се каже, Земята се формира в космоса, през
епохата, в която вътрешните сили на Земята, силите на Титаните, бяха в
борба срещу други сили, за които гъркът говори като за големи, мощни
духовни сили, съдържащи основата на земните условия, в които човешкото същество е включено. Ние,в модерната епоха, сме в необходимостта да
разберем историята: можем да покажем, че човекът е тръгнал от едно състояние на атавистично сънищно ясновидство, и е стигнал сега до своето
обагрено от интелектуалност съзнание само с един митичен нюанс, от
който той трябва да излезе с усилие, за да потопи своя поглед в духовния
свят.
Нашата настояща епоха съставя всъщност, един преход, който води към
съзнателно завоюване на една опитност в духовния свят. За тази цел ни е
нужно да хвърлим, преди всичко, поглед върху историята. Постоянно се
случва също в нашето антропософско движение да се обсъждат различни
исторически периоди, като се изкачваме до момента, в който хората получаваха още своите познания от висшите свръхсетивни същности; после
тази историческа еволюция на човека бе проследена чак до нашата епоха.
Всъщност, тази историческа еволюция на човека е разглеждана от външното душевно знание по един начин съдържащ всичко възможно найабстрактно. Какви абстрактни перспективи не трасира днес човека, когато
изучава историята! Хората от древни времена знаеха още да следват хода
на историята: те и даваха дрехата на мит, слагаха историята във връзка с
цялата природа и нейните събития. Ние вече не можем да го правим. Но
хората не са постигнали още капацитета да се питат: как беше това, когато първите хора получаваха от висшите същности мъдростта, а после това
потъна в мрак малко по малко? Как беше, когато Бог слезе, самият той, за
да се инкарнира в едно човешко тяло чрез Мистерията на Голгота – изпълни, със Земята, една грандиозна космична мисия, така че, благодарение на това дело, Земята има от тогава една посока?
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Цялата теология на ХІХ и ХХ век извършва грях чрез невъзможността да
разбере Христос в неговото духовно значение. Това, виждате ли, трябва
да донесе модерната наука на посвещението. Трябва да има именно една
модерна наука на посвещението, която да може да проникне отново в духовния свят, която да знае отново да говори, както го направихме ние
днес, по повод раждането и смъртта, за живота между раждането и смъртта, и между смъртта и едно ново раждане, за живота на човешката душа
по време на съня. Трябва да стане възможно човекът да намери отново
също това друго лице, духовното, на съществуванието. Целият прогрес на
човечеството ще бъде възможен само когато човекът познае също това
друго лице на съществуванието.
Така както някога хората отправяха своето познание само към висшите
светове - това, което можете добре да наблюдавате в състоянието на Буда;
така, по-късно, хората търсейки една космология, го прочетоха в еволюцията на Земята и бяха посветени в истинските Мистерии на гърците,
това, което гръцкият мит разказва често на определени важни именити
места; така, след като хората изучиха така Мистериите на небето – Мистериите на Земята в науката, излязла от посвещението, имаме нужда от
една модерна наука на посвещението, която да може, така да се каже, да
се колебае в ритъм между небето и Земята, която да изпита небето, когато
иска да се осведоми за Земята и да пита Земята, когато иска да се осведоми за небето.
И нещата са почти такива - мога да го кажа тук с цялата си скромност въпросите са поставени и им е от говорено до определена степен в книгата "Наука за окултното в основните линии" /преведена на английски под
заглавието "An Onthene of Occult Science". В тази книга е направен опит
да се опише това, от което модерният човек има толкова много нужда,
как някогашният човек от Изтока имаше нужда от Мистериите на небето,
как гърците имаха нужда от Мистериите на Земята. И човекът би трябвало също да наблюдава в настоящата епоха какво от всичко това има в модерното посвещение и за неговата връзка с хората.
За да се характеризират в няколко черти присъщите задачи на модерното
посвещение, имам да кажа нещо, което можах вече, всъщност, да кажа на
някой от вас, когато бях там долу тези последни дни в Оксфорд. Бих искал, всъщност, най-напред да посоча че, докато за посветения от най-далечни времена, важното беше най-вече да вдига погледа си към духовните светове, откъдето човекът, както се знае, слиза, когато се пробуди в едно земно тяло, - докато за посветения от една следваща епоха, от значение беше това, което се опитах да характеризирам за вас, припомняйки
начина, по който гърците говориха за слизането в подземния свят, като се
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пада на модерните посветени да дирят една форма на познания, която да
бъде една ритмична връзка между небето и Земята.
Но човек ще постигне това само ако зачете следното нещо. Разбира се,
трябва да се познава небето, трябва да се познава Земята, но после, трябва
да се разгледа това, в което, измежду съществата, които са около нас, небето и Земята действат най-напред, за да формират едно единство; ето това трябва да се разгледа, т.е., да се постави пред окото на сърцето, окото
на Слънцето и пред цялото око на човека: самия човек. Защото човекът
има в себе си безкрайно повече тайни отколкото тези светове, които можем да възприемем с външните сетива, които можем да си обясним с усета свързан със сетивата. Да се опознае човека чрез духа, това е задачата
на днешното познание чрез посвещение. Човек би казал това: това познание чрез посвещение иска да опознае всички неща, до най-дълбоките тайни, за да разбере човека, изхождайки от цялостността на света, изхождайки от цялостността на космоса.
Сравнете сега положението на днешния посветен и положението на посветения от миналото. Чрез всички душевни способности на някогашните
хора, беше възможно да се пробуди спомена от предшестващата нашето
слизане в едно земно тяло, епоха. Това беше също, най-вече за посветените от миналото, едно пробуждане на космическите спомени. За гърците,
после дойде способността да се потапя погледа в природата. За модерния
посветен, при него става въпрос за това да се познава човека директно, в
неговото качество на духовно същество. Той трябва тогава да постигне
способността да се отдели от своя земен начин на възприемане на това,
което вкарва човека във връзка със света. Бих искал да ви дам за това отново примера, който съвсем наскоро споменах.
Да се установят връзките с душите, напуснали Земята преди дълго и помалко дълго време, преминали вратата на смъртта, е, всъщност, част от
най-трудните задачи на познанието чрез посвещение. Но е възможно да
се установят връзки от това естество, пробуждайки дълбоки душевни
сили. Най-напред трябва, всъщност, да се проникне чрез упражнения да
се влиза в езика, на който трябва да се говори с мъртвите. Този език е бих искал да кажа - по определен начин дете на човешкия език. Но вие
бихте били на съвсем погрешен път, ако вярвате, че този човешки език
може да ви послужи тук по някакъв начин. Защото, в отношенията с мъртвите, това, което се възприема на първо място, е, че мъртвите разбират
само в продължение на много малко време това, което живее в земния
език под формата на имена, на съществителни. Това, което изразява нещо, едно завършено нещо, определено от съществително име, това вече
не съществува в езика на мъртвите. В езика на мъртвите, всичко се отнася
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до това, което се движи, до вътрешната подвижност. Ето защо намираме,
че след известно време, след преминаването на вратата на смъртта, те, в
действителност, имат само смисъла на глаголите, на това, което наричаме
изрази на активност. За да общуваме с мъртвите, всъщност, ни е нужно
понякога да им отправяме въпроси, формирайки ги по един разбираем начин за мъртвите. После, след известно време, ако можем да им предложим вливания, отговорът идва. Обикновено е необходимо да изминат
много нощи, докато мъртвият може да отговори на въпроси, които му задаваме. Но, както казахме, ни е нужно да влезем в езика на мъртвите и само за да завършим, идва да ни срещне езикът, който мъртвият действително има в живота, в който му е нужно да влезе, защото му е твърде
нужно да се отдалечи от Земята в целия си душевен живот. Ние влизаме
тогава в един език, чиито форми вече нямат работа със земните условия, в
един език, извлечен от чувството, от сърцето, в един вид сърдечен език.
Тогава ние даваме на езика форми, каквито даваме на човешкия език само
в междуметията, където казваме "Ах!"/Ah/, когато сме учудени, или казваме "Аз", когато искаме да отведем вниманието върху самите нас. Само
там звуците и композициите от звуци получават своята грандиозност,
своето истинско знание. И от този момент нататък, говорът става нещо,
което не се отразява само от един орган, където говорът се трансформира
в нещо, което е такова, че това което се издига от цветята ни дава яснота
за човека и че ние самите започваме да говорим с това, което идва от
цветята. Ние самите ставаме цветя и цъфтим, така да се каже, с цветята. И
докато ние проникваме в цветето лале с нашите душевни сили, ние изразяваме в имагинацията за лалето, това, което се изразява тук на Земята в
конфигурация на душата. Ние растем отново и влизаме в това, което е духовно във всички неща.
Но чрез този пример за езика, който ви характеризирам тук, вие виждате
именно че човек влиза все по-напред във всички други условия, когато е
преминал вратата на смъртта, че ние познаваме твърде малко неща от човешкото същество, когато познаваме само външното му лице тук долу, че
модерната наука на посвещението трябва да познава това друго лице на
човешкото същество. Това започва вече чрез говора. И тялото на самия
човек, такова, каквото също е описано - прочетете трудовете по този повод - става за нас нещо съвсем друго, става за нас самите един свят, когато проникнем в науката на посещението. Дока то посветеният от миналото трябваше, по-скоро да пробужда хората, да припомня на техния спомен една изгубена способност, това, което хората са изживели преди да
слязат на Земята, посветеният от днешно време трябва да прави това, което е напълно ново, това, което в човека е прогрес, това, което ще има
още едно значение за човека, когато един ден самият той напусне Земята
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и даже когато Земята вече няма да съществува в космоса. Такава е задача
та на модерната наука на посвещението. Изхождайки от тази сила трябва
да говори, тази модерна наука на посвещението.
Както знаете, науката на посвещението влезе чрез различни подновявания
в духовната еволюция на Земята. Тя постоянно присъстваше чрез периодите. Тази наука на посвещението, от която ние имаме нужда, която може
да вижда в хипотезите на настоящата наука само едно начало на отнасящото се до познанието на човека, ще бъде също все повече и повече
оборвана. Вие ще имате нужда от сили, за да преодолеете всички препятствия, които се противопоставят на модерното посвещение. Защото преди
модерното посвещение, което е, що се отнася до него, един диалог със
свръхсетивните сили, да беше всъщност, успяло само в последната третина на ХІХ век да бъде премахнато, противоположните сили вече бяха в
действие: те докарват, за една голяма част под несъзнателна форма, едно
състояние на човешката култура и цивилизация, което се стреми в действителност да премахне чрез всички средства модерното посвещение.
Помислете само до каква степен е станало текущо днес противопоставянето на всяко познание, което се представя в света: това е моята гледна
точка. И хората казват: това е моята гледна точка, без да се разви ват по
някакъв начин. Всеки изтъква своята гледна точка именно, изхождайки от
точката, която заема в света точно в момента, в който казва това. И днес
за хората няма нищо по-раняващо, по-непоносимо от това да слушат да се
говори просто за висше познание, което се смята, че трябва да бъде постигнато по вре ме на една еволюция.
Ако възможността да се завоюва модерното познание основно се е появила в последната третина от ХІХ век, твърде по-рано действаха противоположните сили, които искаха да създадат преди всичко между хората голямо изравняване, голямо уеднаквяване, даже в областта на духа. Би могло
да бъдат цитирани много хора, при които беше действаща тази враждебност към модерното посвещение.
Но, скъпи приятели, мислите ли, че когато трябва да ви се говори, изхождайки от духа на тази наука на посвещението, трябва думите да имат същия звук, като този, който трябва да имат тук на Земята за обикновените
земни условия? Ако се опитам да ви направя разбираем факта, че говоримия човешки език става друг, когато остава въпрос да се отправяме чрез
езика към съществата от духовния свят, вие не се обърквайте от моите
думи, ако ви кажа: аз никога не бих подценил голямото значение, което
има, от чиста земна гледна точка, например Русо, и бих се заел, ако говоря от чисто земна гледна точка, да говоря за Русо с целия порив, всички
възхвали, цялата благословена критика, каквато имат другите хора говорещи за него. Но ако трябва да се реша да опитам да облека в земни думи
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това, което науката на посвещението посочва по повод Русо, аз съм задължен да кажа това: със своята уравниловка, със своето духовно уеднаквяване, Русо се представя между много други другари, като главен бърборко на модерната цивилизация!
Това е нещо, което естествено човечеството не допуща като идващо от
само себе си: че човек може, от земна гледна точка да каже за някого, че е
велик дух, но ако иска наистина да опознае човешкото същество и това,
което казвам - че модерната наука на посвещението трябва да познава
Небето и Земята и трябва да описва ритъма, който ги свързва -, трябва най-вече да се каже също, че този, който може, например, да бъде описан на
Земята като велика личност, като Русо, трябва да бъде наречен, именно от
гледна точка на посвещението, главен бърборко на модерния духовен
живот. Само в съгласие между това, което дава от звук от едната страна и
от другата се дава това, което води към едно истинско познание за човешкото същество трябва да бъде изградено върху това, върху което посветените от миналото са изграждали върху: ex deo nascimur. Всеки спомен
трябва да бъде изграден върху това, което може да дойде в нас, когато отправяме поглед върху света, където Христос става нашият водач в несъзнателното, така както го описах днес.
Но ние трябва да го внасяме все повече и повече в нашето съзнание, по
такъв начин, че да осъзнаем, че това, което в света, на който е свойствено
умирането се намира под водачеството на Христос, да осъзнаем, че с
Христос ние влизаме с нашия живот в мъртвия свят: in Christo morimur.
Но от факта, че се погребваме с Христос в гроба на земния живот, ние
имаме после с него възкресение то и мисията на Духа: per spiritum sanctum reviviscimus.
Това, "per spiritum sanctum reviviscimus" трябва да дири преди всичко модерният посветен. Ако мислите за това и го сравните с, именно настоящия научен манталитет, вие ще си кажете: ще има още огромна враждебност, може би, враждебност, за която вие днес нямате и най-малка
идея, като ще се изяви, впрочем в действие, която ще се изяви най-вече в
тенденцията да се дискредитира изцяло наука чрез посвещение. И ето
какво бих искал да положа във вашите сърца, във вашите души, когато
имам да говоря в един тесен кръг като този: чрез описания изтичащи от
модерната наука на посвещението, бих искал да пробудя силата, позволяваща да има тук наистина няколко човека, които намират точната позиция между това, което иска да влезе в света от духовните светове и това,
което иска от света да направи невъзможно това нахлуване на духовността в земния живот. Ето това искам да посоча тук в един тесен кръг като
този, тъй като ни се е представил случая, както знаете, да се правят публични конференции, както можехме да го направим сега в Оксфорд, за
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мое голямо удовлетворение. Тъй като от този факт съществува възможността да се покаже външния аспект, трябва също да се покаже езотеричния аспект в този тесен кръг, трябва също да се занимаваме с това.
И така аз вярвам, че би било правилно, да преодоляваме трудностите дължаща се на факта, че много неща могат да направят един звук парадоксален, когато се говори от духовните светове. Но трябва това да дава един
парадоксален звук, защото езикът на духовните светове е действително
друг, е толкова различен от земния език; трябва да се внесе с голямо усилие и с всички сили в земния език това, което в действителност би се смятало изразено по друг начин. Така че, човек може напълно да разбере, че
много неща могат да шокират, защото това се представя като едно обикновено описание, дошло направо от духовните светове.
Исках да характеризирам за вас състоянието на духа, което ръководеше
също днес на конференцията и ви изразявам моето дълбоко удовлетворение от това, че можах да бъда между вас тук в Лондон, скъпи мои приятели, за да ви говоря. Това за мен също е нещо, което ме изпълва с удовлетворение. Както вече казах, ние твърде рядко се събираме тук. Да може обаче това, което можем да основем в нашите сърца, в нашите души,
по време на една такава, толкова рядка среща да действа, предвид една
среща, която смята се ще продължава да се провежда винаги за тези, които постигат Антропософията: срещата в сърцата, в душите по цялата
Земя. В това състояние на духа, в което бяхме по време на една кратка
среща от този род, за да породим събирането, което свързва всички наши
сърца, всички наши души, в това състояние на духа беше произнесена
конференцията. И в засвидетелстване на това състояние на духа искам да
прибавя още тези думи, в това състояние на духа искам да изразя тези
думи: да останем заедно, скъпи мои приятели, колкото и голямо да е пространството, което ще ни разделя!
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