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„АЗЪТ ПОЗНАВА СЕБЕ СИ” –  

В СВЕТЛИНАТА НА МИХАИЛОВОТО УТВЪРЖДАВАНЕ НА СВЕТА  
 

Мостът между Обществото и личността продължава и с темата на тази 
година. Както Обществото, така и личността в нашата съвременност е изправена 
пред същите предизвикателства и трябва да намери връзка със света – като 
основа за себепознанието.  

От въпроса за идентичността на Антропософското общество до полагането 
на основния камък за първия Гьотеанум – едно събитие насочено към аза и 
неговото развитие – това характеризира пътя, който се опитахме да следваме през 
изтеклите две години. Всяка тема в нашата съвременност се влияе от две 
перспективи, които представляват не само контекст, но и поставят важни въпроси 
за Антропософското общество.  
 
Между бездната и обновлението  
 

Единият въпрос се отнася до аза, застанал насред събитията на нашето 
време, и неговия сблъсък със света: опасностите за аза, предизвикателствата на 
живота в променящите се, сложни времена – за много хора съдбоносни – и една 
нарастваща възможност човешкото да се разбере и да се реализира по нов начин. 
Това, че ние сме съвременници е нещо повече от нещо, което всички споделяме. 
Това е изходната точка, от която започват мощни бездни и огромни възможности 
за обновление.  

От друга страна, тези теми съществуват за Антропософското общество в 
контекста на 100-годишнините – в историческа светлина, както и като повод за 
осмисляне. От тях могат да възникнат нови и обновяващи импулси за големите 
въпроси и предизвикателства на нашето време.  

И двете перспективи повдигат въпроси за нас като съвременници. Къде 
започва едно себепознание, свързано със световните събития? Мотото „Азът 
познава себе си” е познавателен окуляр за съзнателната душа, началото на едно 
обръщане в човека към духа и към света, родено от дълбокото вплитане на човека 
в материята и от мисленето, което се е съединило с условията на материалните 
явления в света, а освен това ги е създало.  
 
Разбирането на живота  
 

Ние сме все още в началото на Михаиловата епоха, която изгря в края на 
ХІХ век. Пътят към духовното познание и космополитното съществуване в света се 
изминава при условия, които често са потискащи, условия, в които ние сме се 
поставили като човечество и в които въпреки всичко могат да се намерят нови 
възможности. Много хора са обзети от дълбоко безпокойство: ние знаем и 
чувстваме, че принадлежим все повече към един организъм.  

Човекът притежава способности за едно познание, което служи на живота и 
трябва максимално да ги използва. Понятията и идеите, цитирани като естествен 
научен закон са недостатъчни, за да се разбере същността на живота. Това 
разбиране възниква в едно активно обръщане към другия човек. То не е вече 
картина за света, а състрадателно съществуване в света, мислене, което ни 
включва в отношения, във връзки и изживявания на взаимоотношения. Качеството 
на взаимоотношенията е човешкото качество. Рудолф Щайнер посочва, че ние 



принадлежим на земята само когато чувстваме взаимоотношенията си с другите 
хора, че нашата връзка със земята зависи от нашата връзка с хората.(1) 
Човечността на човека – която днес е често под въпрос! – възниква във връзка със 
света: „Човек става все повече човек, когато става изражение на света. Той намира 
себе си не като търси себе си, а като свързва себе си с любов в своята воля със 
света”.(2)  

Тази чувствителност прави очевидни големите възможности, но освен това 
се появяват и големите прагове: Често пъти волята да се вземе решение, да се 
действа, става предизвикателство. Има едно нежелание да се вземат решения и 
да се осъществяват, защото се усещат непредсказуемите резултати от действието.  
 
Надежда и очакване  
 

„Съединяването със света с воля в любов” изисква утвърждаване на нашия 
свят. Това утвърждаване не е просто необходимо. То се прави с познание, което 
иска да включи и пълнотата на реалността – нейното духовно измерение. Рудолф 
Щайнер сравнява Михаиловото настроение на утвърждаване с Аримановото 
отрицание на света съсредоточено/сгъстено/концентрирано изцяло в собственото 
му същество. „Една от имагинациите на Михаил е следната: Той ръководи в хода 
на времето, носи светлината на космоса като жива същност на своето същество и 
оформя топлината на космоса като откровение на своето същество. Като 
същество, той се носи така, както един свят – утвърждава себе си само дотолкова, 
доколкото утвърждава света – сякаш от всички кътчета на вселената насочва сили 
към земята долу.”(3)  

Разбира се, ние можем да изживяваме по различни начини утвърждаването 
на света. Раждането на човека, фактът, че човек решава да се роди, фактът, че 
волята да живее на земята е толкова силна, че човек се свързва с физическото и 
създава едно тяло – това е може би най-големият израз на нашето утвърждаване.  

В своето обръщение към младежите в Вроцлав преди 90 години, Рудолф 
Щайнер говори за Михаиловия празник – бъдещето прозвучава от едно споделено 
изживяване на надежда и очакване: „Ние наистина трябва да стигнем дотам, че 
покълващият живот на бъдещето, който можем да почувстваме в зародишна 
форма, да намери израз в празници на надеждата, празници на очакването... Не 
става въпрос просто за един неясен възторг чрез Михаиловата идея, а за едно 
съзнание, че сред хората трябва да се основе един нов свят на душите. Водещ тук 
е именно Михаиловият принцип. Споделеното изживяване е част от работата за 
един Михаилов празник, в който може да живее духът на надеждата, духът на 
очакването.”(4)  
 
Утвърждаване въз основа на духовно познание  
 

Надеждата и очакването като израз на утвърждаването на света – ние бихме 
искали да поставим тази тема на годината в следния контекст: Азът, който се 
свързва със света в познание, един езотеричен живот, който може да служи на 
човека и на утвърждаването на света.  

Духовното познание като основа за утвърждаването на един свят, който е 
забравил духа, но който иска да бъде познат в духовния си елемент – ние ви 
пожелаваме една добра година на работа с тази тема!  
 

Констанца Каликс, 
За Ръководството на Гьотеанума  

 



1) „Христос слезе за всички човешки същества и само чрез нашето чувство свързано с всички 
останали ние принадлежим на земята. По-дълбокото разбиране на Христос произтича от 
нашите усилия да постигнем пълна и цялостна връзка с тях.” (Рудолф Щайнер „Кармата на 
професията” (Събр. съч. 172, 27 ноември 1916 г.)  

2) Рудолф Щайнер: „Михаиловата мистерия”, „Мировите мисли в Михаил и Мировите мисли в 
Ариман”, 16 ноември 1924 г., Лондон.  

3) Пак там. Продължението гласи: „И като контраст, имагинацията на Ариман: По своя път 
Ариман иска да изтръгне от времето пространство. Около него е тъмнина, в която той 
проектира лъчите на собствената си светлина. Колкото повече постига целите си, толкова 
по-смразяващ става студът около него. Той се движи като едни свят, който е сгъстен в едно 
единствено същество – неговото собствено същество – и утвърждава себе си само като 
отрича света. Той се движи сякаш носи със себе си страшните сили от тъмните пещери на 
земята.”  

4) Рудолф Щайнер, лекция от 9 юни 1924 г. в „Задачата за познание на младежта” (Събр. съч. 
217а)  

Превод от английски език 
Диана Ботушарова  

 


