
ЕДИННО АНТРОПОСОФСКО ОБЩЕСТВО  

Тема за работа през 2013/14 година 

„Азът познава себе си – измерения на основополагащия камък”  

След въпроса за „Идентичността на Антропософското общество” (темата за работа 
през 2012 г.), през 2013 г. се обръщаме към развитието на човешкия аз. 
Индивидуалният аз е ухото на иглата и централната точка, която служи за 

формирането на нашата общност и общество – както и всичко обстоятелства около 
нас.  

В епохата на съзнателната душа хората работят върху развитието на своя аз 
при особени обстоятелства. Досега те сякаш не са имали способността да 
проникнат в истинската природа на своя аз.1 Необходим е обаче един процес 
на духовно себепознание, за да станат хората съзнателни за този процес, който 
трябва да бъде създаден от инициативата на всеки човек. Епохата на 
съзнателната душа носи ново, неповторимо, пълно освобождаване от всички 
ограничения, от всеки божествен или човешки авторитет и традиция. Тъй като 
хората разчитат все повече на себе си, има опасност да „забравят” духовния 
източник на своето същество. Въпросът за аза се появява на всяко ниво в 
човешкия живот. Дали хората са само продукт на генетична обусловеност и на 
средата си? Дали са отговорни за своите действия и волеви импулси или те 
произтичат от един мозък, който е извън техния контрол? Дали са свободни 
хора, които могат да поемат отговорност за собствения си живот и смърт? Дали 
са господари на природата и трябва ли да карат природата да служи 
единствено на техните нужди? Как се формират човешките взаимоотношения и 
дали някой трябва да се счита за обект, към който са насочени целите на някой 
друг? Как намираме моста, който води до другите хора; можем ли наистина да 
обхванем някой елемент от аза, който живее в другия? Как може да се оформи 
такава общност, която да предоставя място за развитието на аза – как може 
азът да живее в една общност? Днес, това са парещи въпроси.  

Азът и основополагащият камък от 1913 г.  

В „Макрокосмическата молитва Отче наш”, основополагащата строфа за 
първия Гьотеанум, Рудолф Щайнер дава внушително описание на опасността 
пред хората, ако те забравят своя духовен произход. Той нарича тази 
„Макрокосмическа молитва Отче наш” „изключително важна формула за 
медитация”2, в която за пръв път се разкрива „тайната на човешката еволюция 
и на въплъщаването в човешки инкарнации”3. Бихме могли да кажем, че 
основополагащият камък за първия Гьотеанум разкрива централната загадка 
на нашата епоха – загадката на човешкия аз.  

През 1913 г. Рудолф Щайнер представя азовия мотив на най-различни нива. 
Припомнянето на този период сто години по-късно не е просто историческа 
ретроспекция. По своята същност то е доверие, че този времеви ритъм може да 
ни помогне да си представим мотива като волево продължение на това, което е 
било въведено като прототип през 1913 г.  

„Азът познава себе си” – Основополагащият камък – Петото евангелие  

Тези първоначални мотиви на азовото формиране при полагането на основния 
камък живеят в сърцевината на темата, върху която ще работим през 2013 г. 
Началото ще поставим през февруари с мотива за човешкото себепознание в 



лекцията за Съществото Антропософия, изнесена от Щайнер в Берлин.4 През 
месец май лекциите в Лондон и Щутгард за Михаиловия импулс описват 
формирането на нова човешка идентичност чрез собствено мотивирано 
участие в духовния свят.5 И през август – четвъртата мистерийна драма 
(„Пробуждането на душата”) носи печат с думите „Аз познавам себе си” [Азът 
познава себе си] вписани в образа на змията, която се самоизяжда. Тук 
процесът на преработване при формирането на аза се представя 
художествено. С духовното си познание, развито до виждане хората вече могат 
да разбират кармичните тенденции, тъй че отделните стъпки да просветват и 
да водят до ефективна работа на земята. Основният въпрос в четвъртата 
драма (как „духовното познание може да се бракосъчетае със сетивните дела” 
е и основен розенкройцерски въпрос. Този въпрос е насочен към съдържанието 
на „Макрокосмическата молитва Отче наш”, но от друга гледна точка. В 
зависимост от склонността на душата, дейността в света изправя по един 
драматичен начин всеки човек пред Ариман и Луцифер.  

Лекциите върху Петото евангелие (от октомври до декември) поставят 
„Макрокосмическата молитва Отче наш” в по-големия исторически контекст на 
мистериите и тяхната връзка с Христовото същество. Тук залезът на старите 
мистерии се среща със зората на новите мистерии в аза.  

Две конференции и един празник  

Ръководството на Гьотеанума организира две конференции във връзка с 
темата на 2013/14 година. Едната е „Обновяването на розенкройцерството чрез 
Михаиловия дух”, която ще се проведе от 22 до 28 юли 2013 г. Съпътстващо 
събитие на нея ще бъдат четирите мистерийни драми. Дата 20 септември, 
стогодишнината от полагането на основния камък за първия Гьотеанум ще 
бъде отбелязана в Гьотеанума с тържество от 15:00 до 21:30 часа 
организирано от Антропософското общество в Швейцария и Ръководството. 
Тази годишнина ще бъде в центъра на вниманието на Международната обща 
конференция за Михаиловия празник (24-29 септември 2013 г.). Тя има за цел 
да направи мотивите от 1913 г. за настоящето и бъдещето плодотворни за 
Антропософското общество и Висшето свободно училище.  

Ние искаме да работим заедно по тези теми тази година и се надяваме да ви 
видим в Гьотеанума.  

За Ръководството на Гьотеанума: Кристиане Хайд 
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