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КНИГА ПЪРВА РАМА 

АРИЙСКИ ПЕРИОД 

Зороастър попита Ормузд, великия Творец: Кой е първият човек, с когото си говорил? 

Ормузд отговори: Той е хубавият Има, онзи, който беше начело на Смелите. 

Аз му казах да бди над световете, които ми принадлежат, и му дадох златен меч - меч за победа. 

И Има  тръгна по пътя на слънцето и събра смелите хора в прочутата Адрияна Веджа. 

Зенд Авеста (Вендидад-Саде, 2 Фаргар) 

О, Агни! Свещен Огън! Огън очистителен! Ти, който спиш в дървото и в светли пламъци се 

издигаш на олтара, ти си сърце на жертвоприношението, смел полет на молитвата, божествена искра, 

скрита във всяко нещо, и славна душа на слънцето. 

Ведийски химн. 

 

МИСИЯТА НА РАМА 

Четири или пет хиляди години преди новата ера гъсти гори все още покриват древната Скития, 

която се простира от Атлантическия океан до полярните морета. Чернокожите хора наричат този 

континент „Изникнала от вълните земя", защото са видели как той се появява остров след остров. Тази 

Европа със зелените си брегове и хълмове, с пълноводните дълбоки заливи, с мечтателните реки, с 

мрачните езера и с вечно надвисналите над планините мъгли никак не прилича на техните бели, 

изгорени от слънцето земи! В нейните необработени и обрасли с трева равнини обширни като 

безпределни пасища, се чуват само крясъците на зверовете, ревът на биволите и оглушителният тропот 

на големи стада диви коне, които препускат с изправени гриви. Белият човек, който обитава тези гори, 

вече не е пещерният човек. Той може да се нарече господар на земята си, защото е изработил вече 

кремъчните ножове и секири, лъка и стрелите, прашката и примката. Освен това той е намерил двама 

бойни другари, двама превъзходни, несравними и предани до смърт приятели: кучето и коня. 

Домашното куче, станало верен пазач на горската му къща, се грижи за безопасността на огнището му. 

Човекът е опитомил и коня и така завоюва земята, подчинява другите животни и стана цар на 

простора. Яхнали диви коне, тия червенокоси хора се движат и носят като светкавици. Те убиват 

мечки, вълци, зебри, вселяват ужас у пантерите и лъвовете, които тогава населяват нашите гори. 
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Началото на нашата цивилизация е поставено, защото вече съществуват семейството, племето, 

народът. Навсякъде скитите, синове на северните народи, издигат чудовищни каменни жертвеници в 

памет на пра дедите си. 

Когато някой вожд на племе умре, заедно с него заравят в земята оръжията и коня му, за да 

може, както те си мислят, воинът да скита из облаците и да ходи на лов за огнените змейове на другия 

свят. Оттам води началото си жертвоприношението на коня, което играе толкова голяма роля във 

Ведите и при скандинавците. Така се заражда религията на обожаването на прадедите. 

Семитите намират единствения Бог - Духа на вселената - в пустинята, по върховете на 

планините, в безпределността на звездните простори. Скитите и келтите намират Боговете - 

множеството духове - в дъно то на своите гори. Там те чуват гласове, там ги обхващат първите тръпки 

на Невидимото призраците на отвъдния свят. Затова пленителната или страшна гора винаги ще бъде 

обичана от белокожите хора. Привличани от шепота на листата и от лунното очарование, те отиват 

там, за да черпят лековита младост в храма на великата майка Херта. Там почиват техните богове, 

любовта им, изчезналите им тайни. 

Още в най-далечни времена жени ясновидки предсказват под дърветата. Всяко племе има 

своята велика пророчица, заобиколена от жреците си, като скандинавските валкирии. Но тези жени, 

отначало благородно вдъхновявани, постепенно стават горди и жестоки. Добрите пророчици се 

превръщат в зли магьосници Те узаконяват жертвоприношението на хора и кръвта на воините се лее 

непрестанно по зловещите скали сред страшните химни на жреците и сред виковете на свирепите 

скити. 

Един от тези жреци е млад човек в цветуща възраст на име Рама, който се е посветил на духовен 

живот. Неговата съзерцателна душа и задълбоченият му ум се възмущават от това кръвожадно 

богослужение. Младият друид е кротък и замислен. Още от ранна възраст той проявява особена 

способност да разпознава растенията, чудесните им качества, прецедените им и прекипели сокове, 

както и да изучава звездите и техните влияния. Той отгатва и вижда отдалечени неща. На това се 

дължи преждевременното му влияние върху най-старите друиди. Неговите думи и цялото му същество 

излъчват благожелателно величие. Мъдростта му представлява пълна противоположност на лудостта 

на жестоките жрици, които изричат заклинания сред гърчове на полуда. Жриците го наричат „човек, 

който знае", а народът - ,,вдъхновител на света". 

Рама, който копнее за божествената наука пътува из цяла Скития и из други далечни краища. 

Пленени от светлото му знание и от неговата скромност, жреците на черната раса разкриват пред него 

част от тай- ните си познания. Завърнал се в северните страни, Рама с ужас вижда как 

жертвоприношението на хора става все по-обичайно за неговите племена. Той предчувства 

изчезването на своето племе. Но как да се опълчи срещу тази традиция, утвърждавана от 

кръвожадността на жреците, от гордостта на друидите и от суеверието на народа? Точно тогава обаче 

друго нещастие сполетява белите племена и Рама е убеден, че това е небесно наказание за 

светотатственото богослужение. От нашествията си в южните страни и от съприкосновението си с 

хората от черната раса белите племена пренасят ужасна болест - един вид чума. Тя прониква в кръвта 

на хората, в самите извори на живота. Цялото тяло се покрива с черни петна, дишането се затруднява 

от заразата, подутите и разядени от рани крайници се изкривяват и болният издъхва сред най-жестоки 

болки. Дъхът на живите и миризмата на умрелите разпространяват заразата. Хората падат като 

покосени и гинат с хиляди в горите, напуснати дори от грабливите птици. Наскърбен, Рама напразно 

търси средство за спасение. 

Той обича да размишлява понякога под дъба на една горска полянка. Една вечер, след дълги 

размисли за бедите, постигнали расата му, той заспива край дънера на дървото. В съня му се счува, че 

някакъв силен глас го вика, произнасяйки името му, и той решава, че се е събудил. Тогава вижда пред 

себе си мъж с величествен ръст, облечен като самия него в бяла дреха на друид. Той държи пръчка, 

около която е увита змия. Рама зачуден се готви да запита непознатия какво означава всичко това. Но 

той го хваща за ръка, кара го да стане и му посочва едно хубаво клонче бял имел (Viscumalbum) до 

самото дърво. 

- О, Рама - му казва той, - ето лекарството, което търсиш! 

После непознатият изважда от пазвата си малко златно ножче, отрязва клончето и му го подава. 

Той заръчва как да се приготвя белият имел и внезапно изчезва. 

Рама се събужда ободрен от съня си. Един вътрешен глас му шепне, че е намерил спасението. 

Той приготвя белия имел по съветите на божествения си приятел със златното ножче. После дава на 

един болен да пие от питието, размесено с някаква прекипяла течност, и болният оздравява. С 

чудодейните си изцерения Рама се прочува из цяла Скития Навсякъде го викат, за да лекува. Запитан 
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от друидите на племето си, той им съобщава откритието си, добавяйки, че то трябва да остане тайна на 

жреческото съсловие, за да осигури авторитета му. Хората смятат учениците на Рама, които пътуват из 

цяла Скития с клончета бял имел, за божествени пратеници, а техния учител - за полубог. 

Това събитие слага началото на ново вероизповедание. Оттогава белият имел става свещено 

растение. Рама го увековечава с коледния празник - празника на новото спасение, - който установява в 

началото на го дината и го назовава Нощ-Майка на новото слънце, или великото Възобновяване. А 

загадъчното същество, което се бе присънило на Рама и което му бе показало белия имел, в 

съкровените предания на белите в Европа получава името Аеек-Хейл-Хопа, което означава „надеждата 

за спасение се намира в гората". Гърците го превръщат в Асклепий, гения на медицината, който държи 

вълшебен жезъл с две змии, увити около него. 

Но Рама, „вдъхновителят на света", има по-големи планове. Той иска да излекува народа си от 

една нравствена рана, по-пагубна от чумата. Избран за главен жрец на своето племе, той дава заповед 

на всички друиди да прекратят човешките жертвоприношения. Тази новина стига до самия океан, 

приветствана от едни като радостен огън, а от други като светотатствено покушение. Жените друиди, 

чиято власт е заплашена, изригват проклятия против дръзкия водител, обсипват го със смъртни 

присъди. Мнозина от друидите, които виждат в човешките жертви единственото средство да царуват, 

се присъединяват към тях. Рама, прославян от много жреци, е ненавиждан от други. Но вместо да се 

откаже от борбата, той я разпалва с прогласяването! 

Тогава всяко бяло племе има своя знак за разпознаване - животно, което символизира 

предпочитаните от него качества. На фасадите на дървените си дворци някои племенни вождове 

заковават жерави, орли или ястреби, други — глави на глигани или на биволи; оттук води произхода 

си гербът. Но предпочитаният от скитите знак е Бикът, който те наричат Тор, символ на грубата сила и 

буйност. На Бика Рама противопоставя Овена, смелия и миролюбив водач на стадото, и го прави знак 

за разпознаване на всичките си последователи. Това знаме, забито в центъра на Скития, става призив за 

всеобщо вълнение и за истински бунт на духовете. Белите народи се разделят на две. Разделя се самата 

душа на бялата раса, за да се освободи от ревящото животинство и да се изкачи на първото стъпало на 

невидимия олтар, който води към божественото човечество. „Смърт на Овена!" — викат 

последователите на Тор. „Война срещу Бика!" - крещят приятелите на Рама. Страшната война е 

неизбежна. 

Рама вижда това и се поколебава. Нима тази война няма просто да умножи злото и да принуди 

племената взаимно да се унищожат? Тогава той сънува нов сън. 

Бурното небе е покрито с тъмни облаци, които се трупат и се носят вихрено над планините, 

огъвайки короните на най-високите дървета.  

 

Застанала на една скала, жена с разплетена коса се готви да погуби велико лепен воин, вързан 

пред нея. 

- В името на прадедите, спри се! - извиква Рама и се спуска към жената. 

Жрицата отмества очи от своята жертва и хвърля към Рама поглед, остър като удар с нож. Но 

гръмотевица процепва гъстите облаци и при една светкавица се появява сияен образ. Гората 

избледнява, жрицата пада като поразена от гръмотевичен удар, скъсват се въжетата на пленника, който 

гледа предизвикателно сияйния великан. Рама не трепва, защото в чертите на призрака познава 

божественото същество, което вече бе говорило с него под дъба. Този път то му се струва по-красиво, 

защото цялото му тяло сияе в светлина. И Рама изведнъж се озовава в отворен храм с обширни колони. 

На мястото на каменния жертвеник се издига олтар. До него стои воинът и в очите му все така се чете 

презрение към смъртта. Жената, простряна на плочите, изглежда мъртва. Небесният Дух държи в 

дясната си ръка светилник, а в лявата - чаша. Той се усмихва благосклонно и казва: 

- Рама, аз съм доволен от тебе. Виждаш ли този светилник? Това е свещеният огън на Божия 

Дух. Виждаш ли тази чаша? Това е чашата на Живота и на Любовта. Дай светлината на мъжа и чашата 

на жената. 

Рама изпълнява това, което му заповядва Духът. Щом светилникът се озовава в ръцете на мъжа 

и чашата в ръцете на жената, огънят в олтара от само себе си се запалва и двамата засияват, 

преобразени от светлина та му в божествени съпруг и съпруга. В същото време храмът се разширява, 

стълбовете му се издигат до небето, сводът му става небесна твърд. Тогава Рама, унесен в съня си, 

изведнъж се пренася на върха на една планина под звездното небе. Застанал до него, Духът му 

обяснява смисъла на съзвездията и го кара да чете в пламтящите знаци на зодиака съдбините на 

човечеството. 

- О, чуден Дух, кой си ти? - пита Рама. А Духът отговаря: 
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- Наричат ме Дева Нахуша, Божествен Разум. Ти ще разпръснеш по земята моите лъчи и аз ще 

идвам винаги когато ме повикаш. Сега продължавай пътя си. Върви! 

И Духът посочва с ръка на изток. 

 

ИЗХОД И ЗАВОЕВАНИЯ 

В този сън като сред светлина на светкавица Рама разбира мисията си и великите съдбини на 

своята раса. Оттогава той вече не се поколебава. Вместо да запали война сред европейските народи, 

той решава да поведе избраните хора на расата си към сърцето на Азия. Известява на последователите 

си, че установява обожаването на свещения огън, който ще ощастливи хората; че човешките жертви 

завинаги ще бъдат за бранени; че прадедите ще бъдат призовавани вече не от кръвожадни жрици 

друиди върху диви скали, облени в човешка кръв, но от всяко семейство, от съпруга и съпругата, слети 

в молитва с набожна песен край огъня, който пречиства. Да, видимият огън на олтара, символ и 

проводник на невидимия небесен огън, ще съедини семейството, племето, народа и всички народи - 

средоточие на живия Бог на земята. Но за да събере тая жътва, Рама трябва да отдели добрите зърна от 

къклицата, всички негови смели последователи трябва да се подготвя да напуснат Европа, за да 

завоюват нова, девствена земя. Там той ще прогласи закона си, там ще основе религията на 

възобновителния огън. 

Това предложение предизвиква възторга на един млад и копнеещ за приключения народ. 

Огньовете, запалени по върховете на планините и поддържани няколко месеца, са знакът за масовото 

преселение на онези, които искат да последват Овена. Грамадното преселение, ръководено от този 

велик народен пастир, по тегля бавно и се отправя към центъра на Азия. Минавайки през Кавказ, то 

трябва да превземе няколко крепости от чернокожите хора. Като спомен за победите белите 

преселници после издълбават великански овнешки глави по скалите на Кавказ. Рама се показва 

достоен за високата си мисия. Той премахва затрудненията, прониква в мислите на последователите 

си, предвижда бъдещето, лекува болестите, укротява разбунтувалите се, възпламенява смелостта на 

всички. И така, небесните сили искат господството на северната раса по земята и чрез гения на Рама 

осветяват пътя и  със сияйни лъчи. Тази раса вече е имала своите вдъхновени мъже, които са я 

изтръгнали от дивашкото й състояние. Но Рама, който пръв схваща обществения закон като израз на 

божествения, е първенец сред боговдъхновените.                       

Той се сприятелява с туранците, древни скитски племена с малко жълта кръв, които населяват 

Горна Азия. Рама ги повежда,за да завоюва Иран, откъдето окончателно прогонва чернокожите 

племена, понеже иска Централна Азия да се обитава от народ, произхождащ от чиста бяла, раса, и да 

стане огнище на светлина за всички други народи. Той основава там града Вер, който Заратустра 

нарича „Град на чудесата".  

Обучава хората да обработват и засяват земята, става баща на житото и на лозата. Той създава 

различните касти според занятията и разделя народа на жреци, воини, земеделци и занаятчии. В самото 

начало касти те не си съперничат: наследствените предимства, източник на омраза и на завист, се 

въвеждат по-късно. Що се отнася до рода, тази изначална общност на бялата раса, той го запазва в 

същия вид и му позволява да избира старейшините и съдиите си. 

Но висшето творение на Рама, най-превъзходното цивилизаторско оръжие, създадено от него, е 

новата роля, който той поверява на жената. Дотогава мъжът познава жената или като мизерна робиня в 

колибата си, или като страшна жрица на дъба и на скалата, към чието благоволение той се домогва и 

която въпреки волята му господства над него като обаятелна и страшна магьосница, чиито заклинания 

го плашат и карат суеверната му душа да трепери. Човешката жертва е отплатата на жената към мъжа 

когато тя забива ножа в сърцето на своя свиреп тиранин. Рама отменя този ужасен ритуал, издига 

жената в очите на мъжа с божествените й функции на съпруга и майка и така я превръща в жрица на 

домашното огнище, в пазителка на свещения огън, равна на съпруга и призоваваща заедно с него 

душите на Прадедите. 

Като всички велики законодатели Рама само развива по-висшите инстинкти на расата си, като 

ги организира. За да украси и разхубави живота, Рама установява четири големи празници в годината. 

Първият е празникът на пролетта, или на потомството. Той е посветен на съпружеската любов. 

Летният празник, или празникът на жътвата, принадлежи на синовете и на дъщерите, които поднасят 

ожънатите снопи на своите родители Празникът на есента прославя бащите и майките, те дават 

плодове на децата си в израз на веселие. Най-светият и най-тайнственият празник е Коледа, или 

празникът на големите посеви. Рама го посвещава едновременно па новородените деца, на заченатите 

през пролетта плодове на любовта и на душите на мъртвите, на Прадедите. Съединителна точка между 

видимото и невидимото, това религиозно тържество е в едно и също време прощаване с отлетелите 
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души и мистично, спасение за онези, които отново се въплътяват в утробата на майките и отново се 

раждат в децата. През тази свята нощ старите арии се събират в светилищата на Арияна-Веджа както 

някога в горите си. С огньове и с песни те празнуват началото на земната и слънчевата година, 

обновлението на природата посред зимата, трепета на живота в дъното на смъртта. Те възпяват вечната 

световна целувка между небето и земята и тържественото раждане на новото Слънце от великата Нощ-

Майка. По този начин Рама свързва човешкия живот е цикъла на годишните времена, с 

астрономическите промени. В същото време той изтъква божествения им смисъл. За тези негови 

плодотворни начинания Заратустра го нарича „Водителя на народите, прещастливия владетел". Ето 

защо индийският поет Валмики, които пренася древния герой в много по-близка епоха, сред 

пищността на една по-на преднала цивилизация, запазва чертите му на възвишен идеал. „Рама пред 

очите на Синия Лотос - казва Валмики — беше господар на света, повелител на неговата душа и на 

любовта на хората, баща и майка на поданиците си. Той съумя да окове всички същества във веригата 

на любовта." 

Заселена в Иран, до преддверията на Хималайските планини, бялата раса още не е господарка 

на света. Нейният авангард трябва да проникне в Индия, главен център на чернокожите - древните 

победители на червената и на жълтата раса. „Зенд Авеста" говори за тоя поход на Рама срещу Индия
1
. 

Изобщо това е една от любимите теми на индийския епос. Рама завоюва земята, заобиколена от 

Химават - земята на слоновете, тигрите и газелите. Той дава заповед за първия сблъсък и сам ръководи 

първия тласък на тая великанска борба, в която две раси несъзнателно си оспорват скиптъра на света. 

Индийският епос, възхвалявайки тайните традиции на храмовете, представя тази война като борба 

между бялата и черната магия. Във войната си против народите и царете на земята Джамбудвипа, 

както я наричат тогава, Ра ма извършва чудодейни неща, защото те превишават обикновените 

способности на човечеството – великите посветени ги дължат на познаването на скритите сили на 

природата и на своите способности да си служат с тях. Според преданието Рама кара извори да бликат 

в пустините, намира храна във вид на манна и учи последователите си как да я употребяват, укротява 

една епидемия с растението, наричано хом (амос у гърците, персеа у египтяните), от което извлича 

живителен сок. Това растение става свещено за последователите му и замества белия имел, запазен от 

келтите в Европа. 

Рама използва против враговете си все-възможни средства. Жреците на чернокожите имат власт 

над тях само заради едно унижаващо обожаване. Те имат обичай да хранят в храмовете си грамадни 

змии и птеродактили, редки допотопни животни и принуждават народа да ги обожава като богове, 

защото вселяват страх сред масите. Те хранят змиите с месото на пленниците. Понякога Рама се 

появява неочаквано в тези храмове и с факли гони и опитомява змиите и жреците. Понякога 

неочаквано се явява и в неприятелския лагер, излагайки се беззащитен на ударите на онези, които биха 

пожелали смъртта му, а после си отива, без никой да посмее да се докосне до него. Когато питат хората 

защо са го оставили да избяга, те отговарят, че от самите му погледи се вкаменяват или пък че когато 

той им говори, зелена планина застава между тях и него и не можели да го виждат. Най-после, като 

венец на делото му, епическото предание на Индия приписва на Рама завладяването на Цейлон, 

последното убежище на черния магьосник Равана, когото белият магьосник обсипва с огнена 

градушка, след като построява мост над един морски залив с помощта на армия от маймуни, твърде 

подобни на първобитно дивашко племе, увлечено и разпалено от този велик обаятел на народите. 

 

                                                           
1 Твърде забележително с, че и Зенд Авеста, свещената книга на персите, считайки Заратустра за вдъхновен от 

Оромазд, за пророк на божия закона твърди, че той продължава делото на един много по-древен пророк. Под символиката 

на древните храмове се съзира нишката на великото откровение на човечеството, което свързва истинските посветени. Ето 

този важен пасаж: 

1.Заратустра  (Зороастър) попита  Ахурамазда (Оромазд — бога на светлината): Ахурамазда, свети и твърде свещен 

създателю на всичките видими и невидими същества: 

2. Кой е първият човек, с когото си разговарял, който си Ахурамазда? (...) 

4. Тогава Ахурамазда отговори: С хубавия Йима, този, който беше начело на едни хора, заслужаващи похвала, о, 

чистий Заратустра. (...) 

13. И аз му казах: Бди над световете, които са мои, направи ги плодородни в качеството си на покровител. (...) 

17. И поднесох му оръжията на победата аз, който съм Ахурамазда: 

18. Златно ключе и златен меч. (. ..) 

31. Тогава Йима се издигна до звездите към пладне, по пътя, по който върви слънцето. (.. .) 

37. Той вървя по тази земя, конто беше направил плодородна. Тя стана с една трета по-плодородна, отколкото 

преди. (. ..) 

43. И сияещият Йима събра на събор най-добродетелните хора в знаменитата Арияна-Веджа." (Веч-ди дад-Саде)   (всички 

бележки в книгата са на автора) 
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ЗАВЕЩАНИЕТО НА ВЕЛИКИЯ ПРАДЕД 

Със своята сила, с гениалността и добротата си, казват източните свещени книги, Рама става 

господар на Индия и духовен цар на земята. Жреците, царете и народите се прекланят пред него като 

пред небесен благодетел. Със знака на Овена неговите пратеници и последователи разпространяват 

надалеч арийския за кон, който провъзгласява равенството на победителите и на победените, 

премахването на човешките жертви и на робството, уважението на жената в домашното огнище, 

обожаването на прадедите и установяване то на свещения огън, видим символ на безименния Бог. 

Рама остарява. Брадата му побелява, но силата не напуска тялото му и величието на 

първосвещеник на истината блести на челото му. Царете и пратениците на народите му предлагат 

върховната власт. Той поисква срок от една година, за да размисли, и отново сънува. Защото Духът, 

който го вдъхновява, му говори по време на сън. 

Рама отново се озовава в горите на младостта си. Самият той отново е млад и носи ленените 

дрехи на друидите. Луната сияе. Свята нощ е, Нощта-Майка, когато народите очакват възраждането на 

слънцето. Рама върви под дъбовете, вслушвайки се както някога в призивните гласове на гората. Една 

хубава жена се приближава до него. Тя носи в ръцете си великолепна корона. Червеникавата й коса 

има цвета на златото, кожата   белотата на снега, а очите й - дълбокия блясък на синевата след буря. Тя 

му казва: 

- Аз бях дивата жрица друид, благодарение на тебе станах лъчезарна Съпруга. Аз съм 

прославената от теб жена, аз съм бялата раса, аз съм твоя съпруга. И сега се наричам Сита. О, 

господарю и царю мой, нали заради мене си преминал реки, обаял си народи и си победил царе? Ето 

наградата ти. Вземи тази корона от моята ръка, положи я на главата си и царувай заедно с мене над 

света! 

Тя коленичи смирено и покорно, предлагайки му земната корона. Скъпоценните й камъни 

излъчват хиляди отблясъци. Опиянението на любовта се усмихва в очите на жената. И душата на 

великия Рама. на пас тира на народите, е покорена. Но застанал на върха на горите, неговият Дух - 

Дева Нахуша - се появява пред него и му казва: 

- Ако положиш тази корона на главата си, Божественият Разум ще те напусне, ти няма да ме 

видиш вече. Ако притиснеш тази жена до гърдите си, тя ще умре от твоето щастие. Но ако се откажеш 

от нея, тя ще живее щастлива и свободна на земята и твоят невидим дух ще царува над нея. Избери: 

или да я послушаш, или да ме последваш. 

Сита продължава да стои на колене и да гледа господаря с очи, пълни с любов и умиление, 

очаквайки от говор. Погледът на Рама, впит в очите на Сита, измерва пропастта, която разделя пълното 

притежание от вечната раздяла. Но чувствайки, че висшата любов е висше отречение, той полага 

освобождаваща ръка на челото на бялата жена, благославя я и казва:                      

- Сбогом! Бъди свободна и не ме забравяй! 

Жената веднага изчезва като лунен призрак. Младата Зора издига вълшебната си пръчка над 

старата гора. Царят отново е старец. Порой от сълзи оросява бялата му брада и от дъното на горите 

един тъжен глас вика: „Рама! Рама!"        

Но Дева Нахуша, сияещият от светлина Дух, извиква: 

- Ела с мене! 

И Божественият Дух отнася Рама на една планина на север от Химават. 

След този сън, който сочи края на неговата мисия, Рама събира царете н пратениците на 

народите и им казва: 

- Не искам предлаганата ми от вас върховна власт. Запазете короните си и опазете моя закон. 

Моята задача е изпълнена. Аз се оттеглям завинаги с посветените си братя на една от планините на 

Арияна-Веджа. Оттам ще бдя над вас. А вие бдете над божествения огън! Ако той угасне, отново ще се 

появя пред вас като страшен съдник и отмъстител? 

След това той се оттегля с учениците си в планината Албори, между Балх и Бамиан, в едно 

убежище, познато само на посветените. Там той поучава учениците си й им разкрива онова, което знае 

за тайните на земята и на великото същество. Учениците разнасят надалеч в Египет и дори в 

Окситания свещения огън, символа на божественото единство на нещата, и рогата на овена, емблемата 

на арийската религия. Тия рогове стават знаци на посвещаването, а после на духовната и на царската 

власт
2
. Отдалеч Рама продължава да бди над народите си и над милата си бяла раса. Последните 

години от живота си той посвещава на календара на арийте. На него ние дължим зодиакалните знаци - 

странна книга, написана със звезди, с небесни йероглифи в бездънната и безгранична небесна твърд. 

                                                           
2 Рогата на овена увенчават главите на множество личности - царе и велики жреци - в египетските паметници. Това е знакът 

на духовното и царското посвещаване. Тук можем да търсим произхода: на двата рога върху папската тиара. 
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Рама определя дванайсетте знака на зодиака и им придава тройствен смисъл. Първият засяга 

влиянието на слънцето през дванайсетте месеца на годината, вторият се отнася до неговата собствена 

история, третият показва тайните средства, с които той си бе послужил, за да постигне целта си. Ето 

защо тези знаци, взети в обратен ред, стават по-късно тайни емблеми на посвещаването в степен
3
. Той 

заповядва на ученици те си да крият смъртта му и да продължават делото му, като увековечават 

братството си. Векове на ред на родите вярват, че Рама, носещ тиарата с овнешки рогове, продължава 

да живее на свещената си планина. Във ведийската епоха Великият Прадед става Йима — съдия на 

мъртвите, Хермес за индийците. 

 

ВЕДИЙСКАТА РЕЛИГИЯ 

С организаторския си гений Великият Посветен на ариите създава в Централна Азия - в Иран - 

един народ, едно общество, един разцвет на живота, които блясват навсякъде. Първите арии 

разпростират колониите си в Азия и в Европа и носят със себе си нравите, религията и боговете си. От 

всички колонии клонът на индоариите най-много се приближава до първите арии. 

Свещените книги на индийците, Ведите, имат за нас тройна стойност, Най-напред те ни водят 

към огнището на древната и чиста арийска религия, чиито блестящи лъчи са ведийските химни. На 

второ място, те ни дават ключа към Индия. Накрая, показват първото кристализиране на 

основополагащите идеи на езотеричното учение и на всички арийски религии
4
. 

Нека се ограничим с един кратък преглед и на съдържанието, и на същността на ведийската 

религия. 

Няма нищо по-просто и по-велико от тази религия, в която дълбокият натурализъм се смесва с 

висшия спиритуализъм. Преди изгрева на слънцето един мъж, глава на семейство, стои прав пред 

олтар, съграден от пръст, където гори огън, запален само от две дръвчета. Тук главата на семейството е 

едновременно баща, жрец и цар на жертвоприношението. Когато зората се разбулва, казва един 

ведийски поет, „като жена, която излиза от банята и която е изтъкала хубаво платно", главата на 

семейството произнася молитва, призив към Ушас (Зората), към Савитри (Слънцето), към асурите 

(духове на живота). Майката и синът нали ват прекипял сок от асклепия (противоотровно растение), 

наричан сома, в огъня на Агни, бога на огъня. И издигащият се, пламък отнася към невидимите богове 

пречистената молитва, която излиза от устата на па триарха и от сърцето на семейството. 

Душевното състояние на ведийския поет е еднакво отдалечено както от гръцката чувственост 

(говорим за популярните религии в Гърция, а не за учението на гръцките посветени), която си 

представя космически те богове с хубави човешки тела, така и от юдейския монотеизъм, който се 

покланя пред един безформен и вездесъщ Вечен Бог. За ведийския поет природата прилича на 

прозрачно було, зад което се движат неведоми и божествени сили. Тези сили призовава той, тях той 

обожава, тях олицетворява, но без да се заблуждава от своите метафори. За него Савитри е слънце като 

                                                           
3 Ето по какъв начин зодиакалните знаци представят историята на Рама според Фабър д'Оливие, този: гениален 

мислител, който съумя да изтълкува символите на миналото съгласно езотеричната традиция: 

1. Овенът, който бяга с обърната назад глава, обозначава положението на Рама, когато е напуснал отечеството си - с очи, 

впити в страната, която напуска. 2. Буйният Бик пречи на вървежа му, но половината от тялото му е затънала в кал и това 

не му позволява да достигне целта си; той пада на колена. Това са келтите, обозначени със собствения им символ, които 

въпреки усилията си най-после се подчиняват. 3. Близнаците изразяват съюза на Рама с туранците. 4. Ракът изразява 

размишленията и съзерцателността му. 5. Лъвът - борбите му с враговете. 6. Крилатата Дева - победата му. 7. Везните - 

равенството между победители и победени. 8. Скорпионът - бунта и измяната. 9. Стрелецът - отмъщението му. 10. Козирог. 

11. Водолей. 12. Рибите-имат отношение към нравствения аспект на историята му. Това обяснение на зодии те изглеждат 

колкото смело, толкова и странно. Във всеки случай никога никой астроном, нито митолог не ни е обяснил подробно нито 

произхода, нито смисъла на тези загадъчни знаци на небесната карта, въз приети и обожавани от народите още от самото 

начало на арийския цикъл.. Предположението на Фабър д'Оливие има поне заслугата, че разкрива нови и обширни 

перспективи за ума. Казахме, че тези знаци, взе ти в обратен ред бележат по-късно на Изток и в Гърция стъпалата, които 

човек трябва да изкачи, за да до стигне висшето посвещаване. Нека припомним само най-прочутите от тези емблеми: 

Крилатата Дева е означавала чистотата, непорочността, която дава победата; Лъвът - моралната сила; Близнаците – 

единението на човека е божествения дух, които, обединени, образуват храма непобедими борци; Обузданият Бик - 

господството над природата; Овенът - съзвездието на Огъня, или Духът на вселената, който дава висшето посвещаване чрез 

познанието на Истината. 
4 Брахманите считат Ведите за най-значителните свои свещени книги. Те намират в тях науката на науките. Пък и самата 

дума веда означава знание на санскрит. Учените справедливо са били привлечени от обаянието на тези текстове. В самото 

начало те са виждали в тях само една патриархална поезия, после открили не само началото на великите индоевропейски 

митове и на нашите класически богове, но и една умело организирана религия, една дълбока религиозна и метафизична 

система (вж.Вargaigne.La religion des Vedas, както и отличното изследване на Аuguste Вarth. Les religions de I,Inde). 

Бъдещето може би им готви една последна изненада, ако във Ведите бъде намерено обяснението на тайните сили на 

природата, които модерната наука е на път отново да открие. 
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Вивасват, творческата сила на живота, която оживотворява и дава сила на слънчевата система. Индра, 

божественият воин, който обикаля небето, седнал в позлатената си колесница, хвърля гръмотевици, 

разпуква облаците и олицетворява силата на самото това слънце в живота на атмосферата, във 

„великата прозрачност па въздуха". Когато призовават Варуна (гръцкия Уран), бога на безкрайното и 

светло небе, което обгръща всичко, ведийските поети се изкачват още по-високо. Ако Индра 

представлява деятелният и воюващ живот на небето, то Варуна
5
 е неговото съзерцателно величие. С 

нищо не може да бъде сравнен той по великолепието, с което го описват химните на ведийските поети. 

Слънцето е неговото око, небето - неговото облекло, бурята - дъхът му. Той е поставил небето и земята 

върху неразрушима основа ,и той е, който ги държи отделени. Той е направил всичко и всичко крепи и 

съдържа. Нищо не би могло да посегне върху сътвореното от Варуна. Никой не прониква в не го, но 

той знае всичко и вижда всичко, което е и което ще бъде. От върховете на небето, където пребивава в 

дворен, с хиляди врати, той различава следите на птиците във въздуха и дирите на корабите сред 

вълните. Оттам, от висотата на златния си престол със зелено покривало, той гледа и съди деянията на 

хората. Той поддържа реда във вселената и в обществото, той наказва виновния, той е милостив към 

покаялия се човек. И затова към него се издига безпокойният и мъчителен вик на съвестта, която 

страда от угризения, пред неговото лице грешникът сваля тежестта на греха си. Другаде ведийската 

религия строго спазва обредите, а понякога е и пределно умозрителна. С Варуна тя слиза в дълбините 

на съвестта и осъществява понятието за святост. Нека добавим, че тя се издига до чистото понятие за 

един-единствен Бог, който прониква и владее великото Всичко. 

Обаче величествените картини, които химните рисуват в стиховете си, просторни като вълните 

на смели и бързотечни реки, представят само обвивката на Ведите. С понятието Агни - божествения 

огън - се докосва ме до същността на учението, до езотеричната му висша основа. Наистина Агни е 

космическият деятел, най-превъзходният всемирен принцип. Той е не само земният огън на 

светкавицата и на слънцето. Истинската му родина е небето - невидимо и мистично обиталище на 

вечната светлина и на изначалните принципи на всички неща. Неговите раждания са нескончаеми - той 

или блика от къс дърво, или спи като зародиш в майката, или като „Син на Водите" се спуска заедно с 

тътена на гръмотевиците от небесните реки, където са го родили ашвините (небесните конници). Той е 

първородният сред боговете първосвещеник както на небето, така и на земята, три е свещенодействал в 

обиталището на Вивасват (Небето или Слънцето) много преди да бъде представен на смъртните от 

Матаришван (Светкавицата) и много преди да бъде установен тук долу, на земята, от древните 

жертвоприносители Атхарван и Ангирас като покровител, гост и приятел на хората. Господар и 

извършител на жертвоприношението, Агни става носител на всички мистични наблюдения, чийто 

предмет с жертвоприношението. Той ражда боговете, той организира света, той заражда и поддържа 

живота на вселената; с една дума, той е космогонична сила. „Сомата е подобие на Агни. Всъщност 

това е прекипелият сок от едно растение, преливан върху жертвата като възлияние на боговете. Но 

както Агни и съществуването на сомата е мистично. Върховното и пребиваване е в дълбините на 

третото небе, където Суря, дъщерята на слънцето, го е прецедила, където го е намерил Пушан, богът 

хранител. Оттам Соколът, един от символите на светкавицата, или самият Агни, са я отнели от 

небесните стрелци, от неговите пазители гандхарвите, и са я донесли на хората. Боговете са я пили и са 

станали без смъртни И хората ще станат такива, когато я пият при Йима,в жилището на блажените. В 

очакване на това тук долу, на земята, те добиват от нея сила и пълнота на дните, тя е амброзията и 

водата на младостта. Тя храни, прониква в растенията, оживотворява зародиша на животните, 

вдъхновява поета и дава крила на молитвата. Душа на небето и на земята, на Индра и на Вишну, тя 

образува заедно с Агни неразделна двойка; тази двойка е запалила слънцето и звездите.
6
 

Понятието за Агни и за сомата съдържа двата съществени принципа на вселената според 

езотеричното учение и според всяка жива философия, Агни е Вечният мъж, Разумът-Създател, чистият 

Дух; сомата е Вечната жена, Душата на света или етерната субстанция, Майката на всички светове - 

видими и невидими за очите на плътта, накрая и Природата, или фината и нежна субстанция в нейните 

безкрайни видоизменения
7
, И така, пълното единение на тези две същества е върховното същество, 

същността на Бога. 

От тези две главни идеи се е зародила трета, не по-малко плодотворна. Ведите правят от 

космогоничното дело едно вечно жертвоприношение. За да произведе всичко, което съществува, 

                                                           
5 Варуна се представя традиционно като бог на океаните, моретата и реките. - Б. Ред. 
6 Барт, О. Религиите в Индия. 
7 Онова, което доказва несъмнено, че сомата е представлявала абсолютно женски принцип, се корени в обстоятелството, че 

по-късно брахманите са я уподобили на луната. А луната е символ на женския принцип във всички древни религии, както 

слънцето е символ на мъжкия принцип. 
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Върховното Същество жертва себе си, то се разделя, за да напусне единството си. Така че жертвата се 

смята за сърцевина и средоточие на всички функции на природата. Тази на пръв поглед учудващо 

странна, но всъщност твърде дълбока идея съдържа в зародиш цялото теософско учение за еволюцията 

на Бога в света, за езотеричното слива не на политеизма и монотеизма. Тя поражда дионисиевското 

учение за падението и за изкуплението на душите, което процъфтява при Хермес и при Орфей. От нея 

произлиза учението за Словото Божие; провъзгласено от Кришна и окончателно завършено от Исус 

Христос. 

Жертвоприношението на огъня в обредите и молитвите, неизменният център на ведийската 

религия, става по този начин изображение на великото космогонично дело. Ведите придават основно 

значение за молитвата, на формата на призива, който придружава жертвоприношението. Затова те 

създават богиня на молитвата: Брахманаспати. Вярата в положителната и съзидателна сила на 

човешката реч, придружена от мощното усилие на душата или от интензивното напрежение на волята, 

е източник на всички религии и основа на египетското и халдейското учение за магията. Ведийският и 

брахманският жрец вярват, че асурите, невидимите духове, и питарите, или душите на прадедите, са 

седнали на моравата по време на жертвоприношението, привлечени от огъня, от пеенето и от 

молитвата. Този аспект от религията се изучава от науката за йерархията на духовете от всички 

рангове. 

Що се отнася до безсмъртието на душата, Ведите го утвърждават колкото е възможно-по-

високо и по-ясно. „Съществува една безсмъртна част у човека; нея, о, Агни, трябва да сгрееш с лъчите 

си, да разпалиш с огъня си. О, Джатаведас, в образуваното от тебе славно тяло я пренеси в света на 

благочестивите." Ведийските поети се грижат не само за съдбата на душата, те се интересуват и от 

нейния произход. „Откъде се ражда душата? Съществуват души, които идват и се завръщат и пак 

идват." Ето, с две думи,учението за пре въплъщението, което играе основна роля в брахманизма и в 

будизма, при египтяните и при орфиците, във философията на Питагор и на Платон - тайната на 

тайните, загадката на загадките. Как след всичко това да не видим във Ведите основните линии на една 

органична религиозна система, на едно философско схващане на вселената. Ведите разкриват не само 

вглъбено съзерцание на миналите съкровени истини, недостъпни за наблюдение, но и единство и 

широта на възгледите в разбирането на природата, в класифицирането на нейните явления. Като хубав 

планински кристал съзнанието на ведийския поет отразява слънцето на вечната истина и в тази 

блестяща призма се съзират вече всички лъчи на универсалната теософия. Принципите на 

езотеричното учение са дори по-видими тук, отколкото в другите свещени книги на Индия и в другите 

семитски или арабски религии поради особената откровеност на ведийските поети и поради 

прозрачността на тази толкова чиста и възвишена древна религия. В тази епоха езотеричното учение н 

религия та за простолюдието не са разделени. Но при внимателното четене на Ведите зад бащата на 

семейството или зад свещенодействащия поет на химните вече се съзира една друга, далеч по-значима 

личност: мъдрецът, посветеният, от когото той е възприел истината. Вижда се само, че тази истина се 

поддържа постоянно в едно предание, чиито корени водят още към зараждането на ариите. 

Насред завоевателната си и цивилизаторска дейност ариите се спускат покрай реката Инд и 

Ганг. Над тях царува Невидимият дух на Рама, Божественият Разум, Дева Нахуша. Агни - свещеният 

огън - тече в жили те му. Румена зора обгръща този век на младост, на сила и на мъжественост. 

Семейството е установено, а жената - уважавана. Жрица на домашното си огнище, понякога самата тя 

съчинява и пее химни. „Нека мъжът на тази съпруга живее сто есени" - казва един поет. Царят живее в 

дворец, построен на хълма, н господства над селото. Когато започне война, той се качва на бляскава 

колесница, въоръжен с лъскави оръжия,тиара на главата: той сияе като бог Индра. 

По-късно, когато брахманите установяват властта си, ще видим близо до великолепен дворец на 

махараджата или на великия цар да се издига каменната пагода, откъдето ще излязат изкуствата, 

поезията и божествената драма, представяна с песни от свещени танцьорки. Засега кастите 

съществуват, но без да са строго определени, без абсолютна преграда. Воинът е жрец и жрецът - воин, 

който твърде често бива свещенодействащ служител на племенния вожд или на царя. 

Но ето че се появява една личност, на пръв поглед бедна, но на която принадлежи бъдещето. 

Косата и брадата му са рошави, той е полугол, покрит с червени дрипи. Този муни, учителят 

пустинник, живее край свещените езера, сред дивите пустини, където се отдава на съзерцания и 

размишления и води аскетичен живот. От време на време отива сред хората, за да поучава племенния 

вожд или царя. Често го отблъскват, не го слушат, но го почитат и се боят от него. Той вече 

олицетворява една нова и могъща власт. 

Между царя, седнал в позлатена колесница, заобиколен от войниците си, и почитаният муни, 

който няма други оръжия освен мисълта, думите й погледа си, ще пламне борба. И страшният 
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победител ще бъде не царят, а пустинникът, измършавелият просяк, защото на негова страна ще бъдат 

науката и волята. 

Историята на тази борба е история на брахманизма, както по-късно ще бъде история и на 

будизма, и в нея се съдържа цялата история на Индия. 

 

 

КНИГА ВТОРА КРИШНА 

ИНДИЯ И БРАХМАНСКОТО ПОСВЕЩЕНИЕ 

Онзи, който непрестанно създава светове, е тройствен. Той е Брахма, Бащата; той е Мая, 

Майката; той е Вишну, Синът; Същност, Вещество и  Живот. Всеки съдържа двамата други, а и 

трима та са един в лицето на Неизразимия. 

УПАНИШАДИ 

Ти носиш в себе си един възвишен приятел, когото не познаваш. Защото Бог пребивава във 

всеки човек, но малцина съумяват да го намеря. Човек, който жертва желанията и делата си за 

Съществото, от което изхождат началата на всяко нещо и от което е била образувана вселената, 

получава чрез тая жертва съвършенство. Защото онзи, който намира в себе си светлината, е едно с 

Бога. И тъй, узнай, че душата, намерила Бога, е избавена от прераждане и от смърт, от старост и от 

скръб и пие водата на безсмъртието. 

Бхагавадгита 

 

ГЕРОИЧНА ИНДИЯ. СИНОВЕТЕ НА СЛЪНЦЕТО И СИНОВЕТЕ НА ЛУНАТА 

Завоюването на Индия от ариите създава една от най-бляскавите цивилизации, които някога са 

съществували на земята. Ганг и нейните притоци виждат как се раждат велики империи и обширни 

столици като Айодхя, Хастинапура и Индрапашта. Епическите разкази на „Махабхарата" и 

популярните космогонии на пураните, които  съдържат най-старите исторически предания на Индия, 

говорят с удивление за царските богатства за героичното величие и за рицарския дух в тия отдалечени 

векове. Няма нищо по-гордо, но и нищо по-благородно от тези арийски царе на Индия, изправени на 

бойните си колесници, пълководци на армии от слонове, конници и пехотинци. Ето как един ведийски 

жрец посвещава своя цар пред събралото се множество: „Доведох те сред нас. Целият народ желае 

това. Небето е твърдо, земята е твърда, тези планини са твърди; нека и царят на семействата да бъде 

твърд." В един по-късен сборник от закони, в Манава-дхармашастра, четем: „Онези владетели на света, 

които в усърдието си да се сражават развиват силата си в битката, без някога да обърнат лицето си, 

след смъртта си се изкачват направо на небето." Всъщност царете се мислят за потомци на богове, за 

техни съперници, а се готвят и те да станат богове. Синовното послушание, воинската смелост, 

примесена с чувство на великодушно покровителство над всички - ето идеала на мъжа. Колкото до 

жената,  индийският епос, покорен слуга на брахманите, ни я представя единствено като вярна 

съпруга. Нито Гърция, нито северните народи са изобразявали в поемите си толкова благородни и 

толкова възторжени съпруги като страстно любещата Сита или нежната Дамаянти. 

Онова, за което индийският епос мълчи, е дълбоката тайнственост на смешението на расите и 

бавното разпространяване  на религиозните идеи, които внасят дълбоки промени в социалната 

организация на ведийска Индия. Чистокръвните арии завоеватели са заварили твърде смесени и твърде 

низши раси, в които жълтият и червеният тил са се кръстосвали в множество оттенъци. И така, 

индийската цивилизация изглежда като грамадна планина, в чиято основа стоя черната раса, по 

склоновете й - хора със смесена кръв, а на върха - чистокръвните арии. Тъй като деленето па касти 

първоначално не е строго, са допускани големи смешения между тези племена. Чистотата на 

завоевателите все повече се размива през вековете, но и досега се забелязва преобладаването на 

арийския тип във висшите касти и на черния тип - в низшите. Ето защо от мътните утайки на 

индийското общество винаги се е издигала - като миазми от джунгли, смесени с миризмата на дивите 

зверове - гореща пара от страсти, смес от разпуснатост и свирепост. Изобилната черна кръв е придала 

на Индия специфичния си цвят. 

Тя е изтънчила, изнежила расата. Чудното обаче е, че въпреки това смешение преобладаващите 

идеи на ариите са могли да се задържат на върха на тази цивилизация при толкова революции. 

Ето как може да бъде определена етническата основа на Индия: от ед- на страна, духът на 

бялата раса с моралното си чувство. и с възвишените си метафизични стремежи и, от друга страна, 

духът на черната раса; със страстната си енергия и с разлагащата си сила. Какви предания съществуват 

в древната религиозна история на Индия за този двоен дух? В най-древните легенди се говори за една 

Слънчева и за една Лунна династия. Царете от Слънчевата династия твърдят, че произхождат от 
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слънцето, другите се мислят за синове на луната. Но този символен език прикрива две 

противоположни религиозни схващания и показва, че тези два типа владетели са свързани с две 

различни религии. Обожаването на слънцето приписва мъжки пол на Бога на вселената. Около него се 

завърта всичко най-чисто във ведийската традиция: науката за свещения огън и за молитвата, 

езотеричното понятие за върховния Бог, уважението към жената, обожаването на пра дедите, 

изборното и патриархално царуване. Обожаването па лупата приписва женски пол на божеството и под 

негово влияние религиите от арийския цикъл винаги са обожавали природата, често дори сляпата, 

безсъзнателна природа в нейните буйни и страшни проявления. Тази религия клони към 

идолопоклонството и към черната магия, благоприятства многоженството и тиранията, поддържани от 

страстите на масите. Борбата между синовете на слънцето, синовете на луната, между Пандавите и 

Кауравите, съставя сюжета на великия индийски епос „Махабхарата", която представлява кратка 

история на арийска Индия пре ди окончателното установяване на брахманизма. Тази борба изобилства 

с ожесточени сражения, със страшни и нескончаеми приключения. Във величествения епос Кауравите 

лунните царе - побеждават Пандавите, благородните деца на слънцето; пазителите па чистите обреди 

биват свалени от престола и  прогонени. Те бродят, криейки се в горите, намират убежище при 

пустинниците, облечени в дрехи от дървесна кора и с тояги на отшелници. 

Нима низките инстинкти ще възтържествуват? Нима силите на тъмнината, олицетворени в 

епоса от черните ракшаси, ще надделеят над лъчезарните деви? Нима тиранията ще премаже с бойната 

си колесница цвета на народа и вихърът на лошите страсти ще разруши ведийския олтар, ще изгаси 

свещения огън на пра дедите? Не, Индия едва започва религиозната си еволюция. Тя ще развие 

метафизичния и организаторския си гений с установяването па брахманизма. Жреците, които бяха 

служили на царете и на племенните вождове под името пурохита (надзиратели на 

жертвоприношенията на огъня), вече са станали техни съветници и министри и придобиват големи 

богатства и значително влияние. Но те не биха могли да дарят кастата си с върховна власт, да станат 

неуязвими дори от царете без помощта на хората, които олицетворяват всичко най-самобитно и най-

задълбочено в духа на Индия. Тези хора са отшелниците. 

От незапомнени времена отшелниците живеят в обители вдън горите, по бреговете на реките 

или в планините, край свещените езера. Понякога те се усамотяват, понякога се събират в братства, но 

винаги са обединени в един дух. Те се преживяват като духовни царе, признават се за истински 

господари на Индия. Наследници на древните мъдреци, на ришите, те обладават тайното тълкуване на 

Ведите. В тях живее духът на отшелничеството, на тайната наука, на висшите сили. За да усвоят тази 

наука и да постигнат силите, те са презрели всичко - глада, студа, палещото слънце, ужаса на 

джунглите. Беззащитни, те прекарват живо та си сред молитви и размишления в дървените си колиби. 

С гласовете си, с погледите си те призовават или прогонват змиите, укротяват лъвовете и тигрите. 

Щастлив е онзи, който бъде удостоен с благословия та им - девите ще бъдат негови приятели! Тежко 

на онзи, който ги нарани или убие - тяхното проклятие, казват поетите, преследва виновния до третото 

му прераждане. Царете треперят пред техните заплахи и, странно, отшелниците предизвикват страх и у 

самите богове. В „Рамаяна" един цар, станал отшелник – Вишвамитра, добива такава власт и такава 

сила с аскетизма си, че дори боговете треперят за своя живот. Тогава Индра му изпраща най-

пленителната от апоарите, която идва да се къпе в езерото пред самата колиба на светеца. Небесната 

нимфа прелъстява отшелника, от тяхното съединяване се ражда един герой и съществуването на 

вселената е осигурено за няколко хилядолетия. Зад тези поетически хиперболи се съзира 

действителната и голяма власт на отшелниците, които, надарени с голям пророческа дарба и със силна 

воля, управляват бурната душа на Индия от дълбините на своите гори. 

От средите на отшелническото братство ще избухне жреческата революция, която създава от 

Индия най-страшната теокрация. Победата на духовната власт над светската, на отшелника над царя, 

от която се ражда силата на брахманизма, е спечелена от един първостепенен реформатор. 

Помирявайки двата борещи се духа - на ариите и на чернокожите, на слънчевите и лунните религии, - 

този божествен мъж става същинският създател на националната религия на Индия. Освен това с 

учението си този мощен гений подарява на света една нова идея с колосално значение: идеята за 

Словото Божие и за въплътеното и проявено в човека божество. Този първенец сред месиите, този 

първороден син на Бога е Кришна. 

Легендата за него е ключова, защото обема в себе си и представя в образи цялото брахманистко 

учение. Само че тя изглежда разпръсната и неясна в традицията поради това, че индийският дух е 

напълно лишен от пластическа сила. Обаче смътният и хиперболичен разказ на Вишну-пурана 

съдържа исторически дан ни за Кришна, които имат индивидуален и забележителен характер. От друга 

страна, Бхагавадгита, този чудесен откъс, вместен във великата поема Махабхарата и считан "от 



12 

брахманите за една от свещените книги, съдържа в цялата си чистота учението, което се приписва на 

Кришна. При прочита на тези две книги фигурата на великия индийски религиозен деец изпъква с 

убедителността на историческата истина. Ще разкажем историята на Кришна, като се опираме на тези 

два извора, единият от които представя народна та традиция, а другият - традицията на посветените. 

 

ЦАРЯТ НА МАТХУРА 

В началото на епохата Кали-Юга, около 3000 г. пр. н. е. (по хронологията на брахманите), 

жажда за злато и власт царува в света. В течение на много векове, казват древните мъдреци, Агни, 

небесният огън, който образува славното тяло на девите и пречиства душите на хората, излива върху 

земята своите етерни излияния. Но палещият дъх на Кали, богинята на Желанието и на Смъртта, който 

излиза от земните пропасти, обладава тогава всички сърца. Справедливостта тържествувала при 

благородните синове на Панду – слънчевите царе, - които се подчиняват на гласа на мъдреците. Те 

били победители, но прощавали на победените и се отнасяли към тях като с равни. Но откакто 

синовете на слънцето са унищожени или свалени от престолите, а малкото им потомци се крият при 

отшелниците, несправедливостта, славолюбието и омраза та надделяват. Непостоянни и лицемерни 

като нощното светило, което приемат за свой символ, лунните царе водят помежду си безпощадна 

война. Един от тях обаче успява да подчини всички други чрез страх и особено обаяние. 

В Северна Индия, на брега на широка река, блести могъщ град. В него има дванайсет пагоди, 

десет дворци, сто врати, защитени с кули. Многоцветни знамена, прилични на крилати змии, се 

развяват над високи те му стени. Този град е надменната Матхура, непревземаема като крепостта на 

Индра. В нея царува Камса - с лошо сърце, с ненаситна душа. Той търпи около себе си единствено 

роби. Смята, че владее само онова, което е повалил на земята, а онова, което владее, му се вижда нищо 

пред другото, което му остава да завоюва. Всички царе, които признават обожаването на луната, вече 

са му се поклонили. Но Камса има намерение да покори цяла Индия - от Ланка до Химават. За да 

изпълни това свое намерение, той се съюзява с Каланеми, господаря на планините Вандя, могъщия цар 

на яванците, хора с жълти лица. Като последовател на богинята Кали, Каланеми е изцяло отдаден на 

мрачните изкуства на черната магия. Наричат го приятел на ракшасите, или на блуждаещите нощем 

демони, и цар на змиите, защото с тези влечуги вселява ужас и страх сред народа и неприятелите си. 

Насред една гъста гора се намира храмът на богинята Кали, изсечен в скалите - огромна черна пещера, 

чието дъно никои не е стигал, а входът й се пази от великани с животински глави, издялани в скалата. 

Там водят онези, които искат да се поклонят на Каланеми, за да придобият от него някаква тайна власт. 

Той се появява на входа на храма сред кълбо от чудовищни змии, които се вият около тялото му и се 

изправят, когато той им даде знак със скиптъра си. Той принуждава данъкоплатците си да коленичат 

пред тези животни, чиито сплетени глави се издигат над техните. През то ва време шепне някакво 

тайнствено заклинание. 

Твърди се, че онези, които изпълняват този обред и се покланят пред змиите, добиват 

неизброими богатства и всичко, което желаят. Но те попадат безвъзвратно под властта на Каланеми. 

Отдалеч или отблизо, те стават негови роби.Ако се опитат да не му се покорят,да се избавят от него,то 

им се струва, че виждат пред себе си страшния магьосник, заобиколен от влечугите, и техните съскащи 

глави ги обкръжават, а обайващите им очи ги парализират. Камса иска да се съюзи с Каланеми. Царят 

на яванците му обещава да владее земята при условие, че вземе дъщеря му за съпруга. 

Горда като антилопа и гъвкава като змия е дъщерята на царя магьосник, хубавата Нисумба със 

златните обеци, с абаносовите гърди. Лицето и прилича на тъмен облак, осенен от луната със синкаво 

отражение, очите и - на две светкавици, алчната и уста - на вътрешността на червен плод с бели семки. 

Човек би я помислил за самата Кали богинята на Желанието. Скоро тя става пълновластна повелителка 

на сърцето на Камса  и като разпалва всички негови страсти, тя го превръща в пламтящо огнище. В 

двореца на Камса са събрани жени от всички цветове, но той слуша само Нисумба. 

- О, ако имам син от тебе - й казва той, - Ще го направя свой наследник. Тогава ще бъда 

господар на земята и от никого вече няма да се страхувам. 

Нисумба обаче няма син и сърцето, й негодува от това. Тя завижда на другите жени на Камса, 

чиято любов е плодотворна. Чрез баща си извършва много жертвоприношения на Кали, но утробата й 

остава без плодна като пясъка на пустинята. Тогава царят  на Матхура заповядва пред цялото 

население на града да се извърши велико жертвоприношение на огъня и да се призоват всички Деви. 

Жените на Камса и народът присъстват на това тържествено жертвоприношение. Коленичили пред 

огъня, жреците с песни призовават великия Варуна, Индра, ашвините и марутите. Царица Нисумба се 

приближава и хвърля в огъня с пред извикателен жест шепа благовонни треви, произнасяйки 

заклинание на непознат език. Димът се сгъстява, пламъците се извиват, а жреците уплашени извикат: 
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- О, царице, не девите, а ракшасите минаха над огъня. Твоята утроба ще остане безплодна. 

Камса се приближава към огъня и казва на Жреца: 

- Тогава кажи ми коя от жените ми ще роди повелителя на света! 

В този момент Деваки, сестрата на царя, също се приближава към огъня. Тя е девица; с чисто 

сърце, прекарала детството си в предене и тъкане, и живее като в сън. Тялото и е на земята, но душата 

и като че винаги се намира на небето. Деваки коленичи смирено,молейки девите да подарят син на 

брат и на хубавата Нисумба. Жрецът погледа огъня и девицата и внезапно възкликва удивен : 

- О, царю на Матхура, никой от синовете ти няма да бъде повелител на света! Този повелител 

ще се роди от утробата на твоята сестра. 

 

Голяма е уплахата на Камса и яростта на Нисумба при тези думи. Когато царицата остава 

насаме с царя, тя му казва: Деваки трябва да загине! 

- Как - отговаря Камса - да погубя сестра си? Щом девите я покровителстват, те ще ми 

отмъстят. 

- Тогава - отвръща Нисумба, изпълнена с буйна ярост - нека тя царува вместо мене,нека сестра 

ти роди онзи, който позорно ще те погуби. Но аз вече не искам да царувам с един страхливец, който се 

плаши от отмъщението на девите, и ще се завърна при баща си Каланеми. 

Очите на Нисумба изпускат искри,обеците се разлюляват край черната и лъскава шия. Тя пада 

на земята и хубавото и тяло се загърчва като побесняла от ярост змия. Камса, уплашен, че ще я загуби, 

и обзет от страшно сладострастие, е поразен от ужас и замаян от желание. 

- Добре! - казва той. - Деваки ще загине, но не ме напускай! 

Тържествуваща светкавица блясва в очите на Нисумба, кръвта заруменява черното и лице. Тя 

стремително става и обгръща с гъвкавите си ръце опитомения тиранин. После, като го докосва с 

абаносовите си гърди и го целува с пламтящите си устни, тя прошепва тихо: 

- Ние ще принесем жертва на Кали, богинята на Желанието и на Смъртта,и тя ще ни подари син, 

който ще стане повелител на света! 

Още същата нощ обаче пурохита, надзирателят на жертвоприношенията, вижда на сън цар 

Камса, който измъква меча си и го насочва към своята сестра. Той веднага отива при девицата Деваки, 

съобщава и, че смъртна опасност я заплашва, и заповядва да избяга при отшелниците, без да се бави. 

Предупредена от жреца на огъня, Деваки излиза от двореца на Камса, предрешена като покаяница, и 

напуска града Матхура, без никой да я забележи. Още на разсъмване войниците идват да търсят 

сестрата на царя, за да я убият, но намират стаята и празна. Царят пита градската стража. Те отговарят, 

че вратите са били заключени през цялата нощ, но че на сън те са видели мрачните стени на крепостта 

да рухват, поразени от светли лъчи, а една жена да излиза от града по техния път. Камса разбира, че 

непобедима сила покровителства Деваки. И оттогава страх прониква в душата му и той започва да 

ненавижда сестра си със смъртна омраза. 

 

ДЕВИЦАТА ДЕВАКИ 

Когато Деваки, облечена в дрехи от дървесна кора, който прикриват красотата и, навлиза в 

обширната пустош на великанските гори, тя вече се олюлява, изтощена от умора и глад. Но щом усеща 

сянката на тези чудесни гори, щом вкусва от плодовете на манговото дърво и вдъхва лъхащата от един 

извор хладина, тя се освежава така, както се съживява увехнало цвете. Най-напред Деваки поема под 

високите сводове, образувани от дебелите стволове, чиито клони отново пускат корени в земята и до 

безкрайност умножават сводовете. Дълго време върви тя защитена от слънцето като в тъмна пагода без 

врата. Жуженето на пчелите, крясъците на влюбените пауни, песните на хилядите сладкопойни птици 

я привличат все по-навътре. И дърветата стават все по-грамадни, гората по-гъста и по-сплетена. Едни 

стволове се притискат с други, листата падат върху други листа и образуват нови сводове, подобни на 

високи врати. Деваки ту следва коридора от зеленина, който слънцето облива със светлина и където 

лежат стволове на повалени от бури дървета, ту се спира под беседки, образувани от манговите и 

осоковите дървета, от които се спускат гирлянди от лиани и цял дъжд от цветя. Елени и пантери 

изскачат от гъсталака, често клоните пращят под тежките тела на биволи или пък с високи крясъци 

минава стадо маймуни. Така тя върви през целия ден. При вечер над една бамбукова гора Деваки 

съглежда неподвижната глава на мъдър слон. Той гледа девицата с умен и покровителствен поглед и 

повдига хобота си, като че иска да я приветства. Тогава гората изсветлява и пред Деваки се разкрива 

местност с небесна прелест и дълбока тишина. 

Пред нея се разстила езеро, осеяно с лотоси и със сини лилии. Лазурните му обятия се 

простират сред голямата гъста гора като второ небе. Целомъдрени щъркели неподвижно мечтаят по 
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бреговете му и две газели пият вода. На другия бряг, подслонена под палмови дървета, се усмихва 

обителта на отшелниците. Розова и тиха светлина облива езерото, горите и жилището на светите Риши. 

На хоризонта белият връх на планината Меру господства над океан от гори. Полъхът на невидима река 

освежава растенията и тътенът на далечен водопад се рее сред вятъра като милувка или като мелодия. 

На брега на езерото Деваки вижда малка лодка. Един възрастен човек, отшелник, е застанал 

пред нея, като че чака някого. Той прави мълчалив знак на девицата да влезе в лодката и хваща 

греблото. Докато лодката се плъзга по повърхността на езерото, докосвайки лилиите, Деваки вижда 

един женски лебед да плува в езерото. И смел полет мъжки лебед започва да описва големи кръгове 

около любимата си, после се спуска във водата при нея и запърхва с белоснежните си пера. При тази 

гледка Деваки потрепва, без да знае за що. Но лодката е стигнала до другия бряг и.девицата с очи с 

цвета на лотоса се озовава пред царя на отшелниците Васиштха. 

Седнал върху кожа от газела и самият облечен в кожа от черна антилопа, той изглежда 

величествен - прилича на бог, а не на простосмъртен човек. От шейсет години насам Васиштха се 

храни само с диви плодове. Косата и брадата му са бели като върховете на Химават, кожата му е 

прозрачна,а гледците на блуждаещите му очи са вдълбани навътре от продължителни размишления. 

Като вижда Деваки, той става и я поздравява с думите: 

- Деваки, сестро на славния Камса, бъди добре дошла между нас. Водена от върховния господар 

Махадева ,ти си напуснала света на нищетата, за да дойдеш в света на тихите радости. Защото ти си 

при светите ри ши, господарите на чувствата си, доволни и щастливи от съдбата си и копнеещи да 

вървят по пътя, който води към небето. От дълго време те очакваме така както нощта чака 

зазоряването. Защото ние сме окото на девите, устремено към света, ние, които живеем в най-

отдалечените дълбини на горите. Хората не ни виждат, но ние ги виждаме и следим делата им. На 

земята вилнее мрачният век на желанието, на кръвта й на престъплението. Ние сме те избрали за 

делото на избавлението и чрез нас са те избрали девите. Защото в утробата на жена лъчът на 

божествения блясък трябва да приеме човешка форма.            

В този момент ришите излизат от обителта за вечерната си молитва. Старият Васиштха им 

заповядва да се поклонят до земята пред Деваки. Те се покланят и Васиштха продължава: 

- Тази ще бъде майка на всички нас, защото от нея ще се роди духът, който ще ни възроди.                

После, обръщайки се към нея, той казва: 

- Върви, дъще! Ришите ще те заведат при съседното езеро, където живеят каещите се сестри. Ти 

ще бъдеш сред тях и тайните ще се изпълнят. 

Деваки отива да живее в обител, обвита в лиани, при благочестивите жени, които хранят 

опитомени газели и се отдават на обмивания и на молитви. Деваки взема участие в техните 

жертвоприношения. Една възрастна жена я посвещава в тайните наставления. Покаяниците получават 

поръчение да я облекат като царица в дрехи от изящни и благовонни платове и да я оставят да броди 

сама из гората. Изпълнената с миризми, гласове и тайни гора привлича младата девойка. Понякога тя 

среща групи от стари отшелници, които се завръщат от реката. Когато я виждат, те коленичат пред нея, 

преди да продължат пътя си. Един ден близо до извор, покрит с розови лотоси, тя вижда млад 

отшелник, който се моли. Когато се приближава към него, той става, поглежда я с тъжен и дълбок 

поглед и мълчаливо се отдалечава. И строгите фигури на старците,и картината с двата лебеда, и  

погледът на младия отшелник често се явяват в сънищата на девицата. Близо до извора от незапомнени 

времена има дърво с широка корона, което светите Риши наричат „Дървото на живота''. Деваки обича 

да седи под неговата сянка и често заспива там, посещавана от странни видения. Зад листата пеят 

гласове: „Слава на тебе, Деваки! Той ще дойде увенчан със светлина. Ще дойде онази чиста течност, 

излизаща от великата душа, и звездите ще избледнеят пред неговия блясък. Той ще дойде в животът 

ще презре смъртта, и ще подмлади той кръвта да всички същества. Той ще дойде по-сладък от меда и 

от амритата, по-чист от белоснежното агне петно и от девичите устни и всички сърца ще се възхитят в 

любов. Слава, слава, слава на тебе, Деваки!
8
. Отшелниците ли или девите пеят така? Понякога й се 

струва, че някакво недоловимо влияние или присъствието на тайнствено същество, нещо като 

невидима ръка простряна над нея, я принуждава да спи. Тогава потъва в дълбок, сладък и необясним 

сън, а после се събужда поразена и смутена. Тя се обръща, като че търси някого, но никога никого не 

вижда. Само понякога намира рози, пръснати върху постелката й от листа, или венец от лотоси в 

ръцете си. 

Един ден Деваки изпада в по-дълбок унес. Тя чува небесна музика, зашеметяваща като цял 

океан от арфи и божествени гласове. Внезапно небето се разтваря и се виждат бездни от светлина. 

                                                           
8 Атхарваведа. 
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Хиляди блестящи същества я гледат, а сред блясъка на един сияен лъч пред нея се явява слънцето на 

слънцата, Махадева, в образ на човек. Тогава, осенена от Духа на световете, тя изгубва съзнание и сред 

забравата на земята, сред безгранично блаженство зачева божественото дете
9
. 

Когато седем луни описват магическите си кръгове около свещената гора, главата на 

отшелниците извиква Деваки. 

- Волята на девите се е изпълнила - казва той. - Ти си заченала с чисто сърце и от божествена 

любов. Девице и майко, ние те приветстваме! От теб ще се роди син, който ще бъде спасител на света. 

Но твоят брат Камса те търси, за да те погуби заедно с нежния плод, който носиш в утробата си. 

Трябва да бягаш от него. Братята ще те заведат при пастирите, които живеят в подножието на 

планината Меру под ароматни кедри, сред чистия въздух на Химават. Там ти ще родиш божествения 

си син и ще го наречеш Кришна, Свещения. Но нека той не знае нито своя, нито твоя произход; никога 

не му говори за това! Върви, без да се страхуваш, защото ние бдим над теб. 

И Деваки отива при пастирите в планината Меру. 

 

МЛАДОСТТА НА КРИШНА 

В подножията на планината Меру се разстила прохладна долина, осеяна с пасища и обградена с 

обширни кедрови гори, където се носи чистият полъх на Химават. В тази висока долива живее малък 

народ от гопи, пастири, а негов цар е патриархът Нанда — приятел на отшелниците. Там Деваки 

намира убежище от преследванията на тиранина на Матхура и тази, в жилището на Нанда, тя ражда 

своя син Кришна. Никой с изключение на Нанда не узнава коя е чужденката и откъде е дошъл нейният 

син. Само жените си говорят: 

-Той е син на гандхарвите
10

. Защото музикантите на Индра трябва да са присъствали на любовта 

на тази жена, която прилича на небесна нимфа, на някоя от апсарите. 

Чудотворното дете на непознатата жена расте сред стадата и пастирите под зорките очи на 

майка си. Пастирите го наричат Сияещия, защото самото му присъствие, усмивката и големите му очи 

имат дарбата да излъчват навсякъде радост. Животни, деца, жени, мъже - всички го обичат и той обича 

всички: когато се усмихва на майка си, когато си играе с овцете и с връстниците си или когато говори 

със старците. Детето Кришна не се страхува от нищо, то е изпълнено със смелост и върши удивителни 

неща. Понякога го срещат в горите да лежи на някоя поляна, да прегръща млади пантери и да отваря 

тяхната паст, без те да се осмелят да ги ухапят. Но той бива обладаван и от внезапна неподвижност, от 

дълбок унес, от странна тъга Тогава се оттегля настрана и сериозен, покълнат от мислите си, гледа, но 

не отговаря на никакви въпроси. Повече от всичко и от всички същества Кришна обожава младата си 

майка, която е толкова хубава, толкова лъчезарна и му говори за небето, за девите, за героични 

сражения и за чудодейните неща, които е научила при отшелниците. Овчарите, които видят стадата си 

под кедрите на планината Меру, се питат: 

- Каква е тази майка и какъв е нейният син? Макар да е облечена като нашите жени, тя прилича 

на царица. Чудотворното и дете отрасна с нашите деца, но не прилича на тях. Някой дух ли е то? Или 

някой бог? Каквото и да е, то ще ни донесе щастие. 

Когато Кришна извършва петнайсет години, първият сред отшелниците отново призовава 

Деваки при себе си. Един ден тя изчезва, без дори да се сбогува със сина си.Като не я вижда вече, 

Кришна отива при патриарха Нанда и го пита:           

- Къде е майка ми?      

Нанда навежда глава и отговаря: 

- Не ме питай,мило дете! - Майка ти замина на дълго пътешествие.Тя отиде там,откъдето дойде, 

и не знам кога ще се върне. 

Кришна не казва нищо, но така дълбоко се замисля, че всички деца го отбягват, обхванати от 

суеверен страх. Кришна напуска другарите си, отказва се от игрите им  и вдълбочен в мислите си, 

                                                           
9 Тук е необходима една забележка относно символичния смисъл на легендата и действителния произход на онези,- които в 

историята носят името „синове божии". Според тайното учение в Индия, идентично с учението на посветените в Египет и в 

Гърция, човешката душа е дъщеря на небето, защото преди да се роди на земята, тя е имала цяла поредица от телесни и 

душевни съществувания. Така че бащата и майката раждат само тялото на детето, защото душата идва от другаде. Този 

универсален закон е наложен на всички. Не правят изключение и най-великите пророци, чрез които е говорило Словото 

Божие. И наистина, щом се допусне предсъществуването на душата, въпросът за познаването на бащата е второстепенен. 

Важно е обаче да се вярва, че този пророк идва от един божествен свят: И истинските синове божии доказват това с живота 

и със смъртта си. Но древните посветени не са смятали за нужно да съобщават тези неща на простолюдието. Неколцина от 

хората, появили се на света като пратеници божии, са били синове на посветени и майките им са посещавали храмовете, за 

да заченат избраници. 
10 Гандхарвите са полубогове, които в цялата индийска поезия покровителстват женитбите по любов. 
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отива сам в планината Меру. Той броди няколко седмици. Една утрин се озовава на висок и обрасъл с 

дървета връх, откъдето погледът му обхваща планинската верига Химават. Внезапна той вижда пред 

себе си висок старец в бяла отшелническа дреха, застанал пред великанските кедри сред утринната 

светлина. Той изглежда сто годишен. Белоснежната му брада и високото му чело блестят във 

величие.Изпълненото с живот дете и сто годишният старец дълго време се гледат. Очите на стареца 

със задоволство наблюдават Кришна. Но дете то е толкова зачудено от неговата поява, че е занемяло - 

струва му се, че познава стареца, макар да ги виж да за първи път.                   

- Кого търсиш? - пита най-сетне старецът. 

- Майка си. 

- Тя вече не е тук. 

- Къде мога да я намеря? 

- При Онзи, Който никога не Се променя. 

- Но как да Го намеря? 

- Търси! 

- А тебе ще видя ли пак? 

- Да. Когато дъщерята на Змията тласне сина на Бика към престъпление, пак ще ме видиш сред 

пурпурно зазоряване. Тогава ти ще заколиш Бика и ще смажеш главата на Змията. Сине на Махадева, 

узнай, че ти и аз сме съединени в Него! Търси Го, винаги Го търси! 

И старецът простира ръка за благослов. После се обръща и прави няколко крачки под високите 

кедрови дървета в посока към Химават. Внезапно Кришна вижда как величествената му фигура става 

прозрачна, после затрептява й изчезва в лъчезарни отблясъци сред клоните с тънки иглички
11

. 

Кришна слиза от планината Меру преобразен. Нова енергия блика от цялото му същество. Той 

събира другарите си и им казва: 

- Да отидем да се борим с биковете и змиите. Да отидем да защитим добрите и да погубим 

злите. 

С лък в ръка и меч на бедрото Кришна и другарите му, синовете на пастирите, станали воини, 

навлизат в гората и се борят с дивите зверове. Издън горите се чува вой на хиена, чакали и тигри; чуват 

се и победоносните викове на момчетата пред повалените животни. Кришна убива и опитомява лъвове, 

воюва с царе и освобождава потиснати народи. Но скръб живее в дъното на сърцето му. Това сърце 

има само едно дълбоко и тайно желание: да намери майка си и отново да види възвишения старец. Той 

си припомнят думите му: „Не ми ли обеща той, че ще го видя пак, когато смажа главата на Змията? Не 

ми ли каза, че ще намеря отново майка си при Онзи, който никога не Се променя?" Но напразно се 

бори, побеждава и убива; той все така не съзира нито възвишения старец, нито лъчезарната си майка. 

Един ден Кришна чува да се говори за Каланеми, царя на змиите, и иска да се пребори с най-страшното 

от всичките му влечуги пред очите на черния магьосник. Говори се, че това животно, дресирано от 

Каланеми, е погълнало стотици хора и че дори само от погледа му и най-смелите мъже се смръзвали от 

уплаха и ужас. Каланеми призовава влечуго то и Кришна вижда да излиза от дъното на мрачния храм 

на Кали една дълга синьозеленикава змия. Тя бавно издига мощното си тяло, надува червената си 

качулка и острите й очи пламват сред покритата й с лъскави люспи глава.         

- Тази змия - казва Каланеми - е могъщ демон и знае много тайни. Ще си каже само на онзи, 

който я убие, но тя винаги убива онзи, който побеждава. Тя те е видяла, тя те гледа, ти си в нейната 

власт. Не ти остава друго, освен да й се отклониш или да загинеш след една безразсъдна борба. 

При тези думи Кришна възнегодува, защото усеща сърцето ся като връх на гръмотевица. Той 

поглежда змията, спуска се към нея и я сграбчва под главата. Човекът и змията се търкулват по 

стъпалата на храма. Но преди влечугото да успее да го обгърне и да го стегне в обръчите си, Кришна 

отсича главата му с меча си и като се отърсва от тялото му, което още се гърчи в агония, с 

тържествуващ поглед вдига главата на змията с лявата си ръка. Но главата е още жива, тя продължава 

да гледа Кришна и му казва: 

- Защо ме уби, сине на Махадева? Мислиш ли, че ще намериш истината, като убиващ живите? 

Безумецо, и ти ще я намериш само тогава, когато сам агонизираш. Смъртта е в живота, животът е в 

смъртта. Страхувай се от дъщерята на Змията и от пролятата кръв! Пази се! Пази се! 

При тези думи змията умира. Кришна хвърля главата й и си отива ужасен. Но Каланеми казва: 

- Нямам никаква власт над този човек. Само Кали би могла да го победи с обаянието си. 

                                                           
11 В Индия е всеобщо разпространено вярването, че великите отшелници могат да се появяват на далечни разстояния, 

докато тялото им почива в каталептичен сън. 
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След едномесечни обмивания и молитви на брега на река Ганг, след като се пречиства в 

светлината на слънцето и в мислите си за Махадева, Кришна се завръща в родния си край, при 

пастирите от планината Меру. 

Сияйният диск на есенната луна се появява над кедровите гори и нощният въздух е пропит с 

аромата на дивите кринове, в които пчелите жужат по цял ден. Седнал под голямо кедрово дърво на 

една поляна и уморен от суетните земни сражения, Кришна се е замислил за небесните сражения и за 

безкрайността на небето. Колкото повече мисли за лъчезарната си майка за възвишения старец, 

толкова повече му се струва, че собствените му детински подвизи заслужават само презрение, и 

толкова повече прозира в небесните неща. Някакво утешително обаяние, някакво божествено 

възпоминание го обхваща изцяло. Тогава от сър цето му се издига и от устните му бликва химн на 

признателност към Махадева с нежна и божествена мелодия. Привлечени от чудесната песен, 

дъщерите и жените на гопите излизат от жилищата си. Някои от тях виждат по пътя си старци от 

своите семейства и веднага се връщат в къщите си, като се преструват, че берат цветя. Други идват по-

наблизо с викове: „Кришна! Кришна!", но побягват засрамени. Постепенно, събрали смелост, жените 

на групи обграждат Кришна като страхливи и любопитни газели, очаровани от песните му. Но той, 

унесен в мислите си за боговете, не ги вижда, Развълнувани от песните му, гопите губят търпение, че 

Кришна не ги забелязва. Нишдали, дъщерята на Нанда, е затворила в унес очите си. Но сестра й 

Сарасвати, която е по-смела, се промъква към сина на Деваки и се притиска в него, после с ласкав глас 

казва: 

- О, Кришна! Не виждаш ли, че вече не можем да спим? Ние сме запленени от твоите песни, о, 

обожаеми, приковани сме от гласа ти и вече не можем да живеем без тебе! 

- О, попей ни още - възкликва друга девойка, - научи и нас така да вием гласовете си! Научи ни 

да танцува ме - казва една жена. И Кришна, пробуден от унеса си, поглежда благосклонно гопите. Той 

им говори с кротки думи, хваща ги за ръце, подрежда ти около себе си на поляната в сянката на 

големите кедрови дървета, под светлината на блестящата луна. Тогава им разказва онова, което е 

видял: историята на боговете и героите, войните на Индра и подвизите на божествения Рама. Жените и 

младите девойки го слушат запленени. Кришна разказва до зазоряване. Когато розовата зора се показва 

иззад планината Меру и птиците започват да чуруликат под кедровите дървета, девойките и жените на 

гопите незабелязано се завръщат в къщите си. Но на следващата вечер, щом вълшебната луна показва 

сърпа си, те отново идват още по-жадни да слушат. Като вижда, че жените се възхищават от разказите 

му, Кришна ги научава да пеят с жестове да изобразяват възвишените дела на героите и боговете. На 

едни той дава вини (старинна лютня) със струни, които трептят като души, на други - цимбали, 

звънливи като сърцата на воините, а на трети – бара бани, тътнещи като гръмотевици. Той избира най-

хубавите жени и ги въодушевява с мислите си. И така, с протегнати ръце, движейки се като в 

божествен унес, свещените танцьорки представят величието на Варуна, гнева на Индра, когато убива 

дракона, или отчаянието на напуснатата Мая. Така сраженията и вечната слава на боговете, които 

Кришна съзерцава в мисълта си, оживяват в щастливо преобразените жени. 

Една утрин гопите са се пръснали. Звуците на разнообразните им инструменти, техните пеещи и 

смеещи се гласове са се отдалечили. Кришна, останал сам под големия кедър, вижда да се приближават 

към него двете дъщери на Нанда - Сарасвати и Нишдали. Те сядат от двете му страни. Сарасвати 

обвива ръцете си около шията на Кришна, разтърсва гривните си и казва: 

- Ти ни научи на свещените песни и танци и така ни направи най-щастливите жени. Но ние 

бихме били най-нещастните, когато ни напуснеш: Какво ще стане с нас, когато вече няма да те 

виждаме? О, Кришна, вземи ни за съпруги - сестра ми и мен - и ние ще бъдем твои верни жени, и няма 

да те изгубим, и нашите очи няма да бъдат скръбни! Докато Сарасвати говори така, Нишдали е 

притворила очи, сякаш изпаднала в унес. 

- Нишдали, защо затваряш очите си? – пита Кришна.    

- Тя завижда - отговаря Сарасвати през смях, - не иска да вижда ръцете ми, обвити около шията 

ти. 

- Не - прошепва Нишдали изчервена,- затварям си очите, за да съзерцавам образа ти, който се е 

запечатил дълбоко в мен. Ти можеш да заминеш, Кришна, но аз никога няма да те изгубя. 

Кришна се замисля и усмихнат разтваря ръцете на Сарасвати, така страстно впити в шията му. 

После поглежда и двете жени и ги обгръща с двете си ръце. Докосва с устните си първо устните на 

Сарасвати, а след това очите на Нишдали. В тези две продължителни целувки младият Кришна 

преживява цялото земно сладострастие. Внезапно той трепва и казва: 
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- Колко си хубава, о, Сарасвати, ти,чиито устни имат аромата на крина и на всички нежни 

цветя! Колко си прекрасна, о, Нишдали, ти, чиито мигли скриват дълбоки очи, ти, която умееш да 

гледаш в себе си! Но как да ви взема за съпруги, когато сърцето ми трябва да се раздели на две? 

- О, той никога няма да обича! - казва Сарасвати с досада.     

- Няма да обичам - освен с вечна любов. 

- И какво е нужно, за да обичаш така? - пита Нишдали с нежност. 

Кришна се изправя и очите му пламтят. 

- За да обичам с вечна любов ли? - казва той. - Нужно е да изгасне дневната светлина, 

гръмотевица да падне в сърцето ми и душата ми да излети от мен до дъното на небесата. 

Докато говори, девойките виждат как Кришна внезапно започва да израства. Те се уплашват от 

него и се връщат разплакани у дома си. Останал сам, Кришна се запътва към планината Меру. 

Следващата нощ гопите се събират, за да свирят и пеят, но напразно чакат учителя си.  

Той е изчезнал и им е оставил само един полъх от своето същество: свещените песни и танци. 

 

ПОСВЕЩАВАНЕ 

Цар Камса разбира, че сестра му Деваки е живяла при отшелниците, но не я намира при тях и 

започва да ги гони и преследва като диви зверове. Те са принудени да избягат в най-затънтената и дива 

част на гора та. Тогава техният водител, старият Васиштха, макар и да е на сто години, потегля на път, 

за да говори с царя на Матхура. Царската стража с удивление вижда да застава пред вратите на двореца 

един сляп старец, воден от газела, която той държи за оглавника. Обладани от почит към този Риши, те 

не се осмеляват да го спрат и го пускат да влезе. Васиштха се приближава към Камса и Нисумба и 

казва: 

- Камса, царю на Матхура, тежко ти, сине на Бика, задето преследваш отшелниците в светата 

гора! Тежко и на тебе, щерко на Змията, която раздухваш омразата му! Денят на вашето наказание 

приближава. Знайте ,че синът на Деваки е жив. Той ще дойде в броня е несломими брънки, ще те свали 

от престола ти и позорно ще те прогони. Сега треперете и живейте в страх - това наказание са ви 

определили девите. 

Войниците, стражата и слугите са коленичили пред стогодишния старец, който излиза, воден от 

своята газела, без никой да посмее да го докосне. Но от този ден Камса и Нисумба търсят начин да 

убият царя на отшелниците. Деваки е умряла и никой освен Васиштха не знае, че Кришна е неин син. 

Слухът за неговите подвизи обаче е стигнал до ушите на Камса и той се замисля: „Аз имам нужда от 

силен човек, който да ме защищава. Този, който е убил голямата змия на Каланеми, няма да се уплаши 

от отшелника." Като взема това решение, той поръчва на патриарха Нанда: 

- Изпрати ми младия герой Кришна, за да го направя водач на колесницата си и свой пръв 

съветник
12

.                 

Нанда предава на Кришна заповедта на царя и той отговаря, че ще отиде, а си мисли: „Дали 

царят на Матхура не е Онзи, който никога не Се променя? От Него ще разбера къде е майка ми." 

Камса оценява силата, сръчността и ума на Кришна, обиква го и му поверява защитата на 

царството си. Но Нисумба, като вижда героя от планината Меру, се разтреперва от сладострастие и от 

нечисто желание и коварният й ум скроява мрачен план как да изпълни една своя престъпна мисъл. Без 

знанието на царя тя повиква водача на колесницата в женското отделение. Нисумба е магьосница и 

владее изкуството да се подмладява за кратко време. Синът на Деваки намира Нисумба с абаносовите 

гърди почти гола, изтегната на пурпурно легло, на глезените и на ръцете й блестят златни гривни, 

диадема от скъпоценни камъни украсява нейната глава. До краката й гори медна кадилница, която 

излъхва цял облак благовония. 

- Кришна -  казва дъщерята на царя на змиите, - твоето чело е по-тихо от снега на Химават и 

сърцето ти е като острието на гръмотевица. В невинността си ти сияеш по-силно от земните царе. 

Никой тук не те е познал. Самият ти не се познаваш. Само аз знам кой си ти. Девите са те направили 

господар на хората. Само аз мога да те направя господар на света. Искаш ли? 

- Ако Махадева говори чрез твоята уста - казва Кришна със сериозен глас, ти ще ми кажеш къде 

е майка ми и къде да намеря възвишения старец, който говори с мен под кедровите дървета в 

планината Меру. 

- Майка ти ли? - Казва Нисумба с презрителна усмивка. - Откъде да знам къде е тя? А и тоя 

старец не познавам. Но ти си безумец! Тичаш след сънища и не виждаш земните съкровища, които ти 

предлагам. Има царе, които носят корони, но не са царе. Има синове на овчари, които носят царския 

                                                           
12 В Древна Индия тези две длъжности често се заемат от един човек. Водачите на царските колесници са високопоставени 

личности, често дори министри на монарсите. В индийската поезия се срещат много примери за това. 
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знак на челата си и които не познават силата си. Ти си силен, ти си млад, ти си хубав. Всички сърца са 

твои. Убий царя, докато спи, и аз ще сложа короната на главата ти и ти ще бъдеш господар на света. 

Защото аз те обичам, ти си ми предопределен. Искам това! Заповядвам ти да го направиш! 

Докато говори, царицата се е изправила - повелителна, обаятелна, страшна - като хубава змия. 

Черните й очи мятат струи от мрачни пламъци към ясните очи на Кришна и той трепва уплашен. В 

този поглед той вижда ада, вижда пропастта на храма на Кали, богинята на Желанието и на Смъртта - и 

на змиите, които се гърчат там като във вечна агония. И тогава очите на Кришна внезапно се 

превръщат в два меча. Те пронизват царицата и героят на планината Меру извиква: 

- Аз съм верен на царя, който ми е поверил защитата си, но знай, че ти ще умреш! 

Нисумба изпищява остро, загърчва се в леглото си и хапе пурпура. Цялата й изкуствена младост 

изчезва - тя отново става стара и набръчкана. Кришна излиза. 

Преследван денонощно от думите на отшелника, царят на Матхура казва на водача на 

колесницата си: 

- Откакто врагът стъпи в двореца ми, вече не съм спокоен. Един адски магьосник, Васиштха, 

който живее в затънтена гора, дойде тук, за да изригне проклятията си. Оттогава вече не мога да 

дишам спокойно. Старецът отрови дните ми. Но е тебе, който от нищо не се бои, не ме е страх от него. 

Ела с мен в прокълнатата гора. Един човек, който познава всички пътеки, ще ни заведе при него. Щом 

го видиш, спусни се върху него и му нанеси смъртоносен удар, преди да успее да продума или да те 

погледне. Когато го раниш смъртно, попитай го къде е синът на сестра ми Деваки и как се нарича той. 

От тази тайна зависи спокойствието на царството ми. 

- Бъди спокоен - каза Кришна, - аз не се уплаших нито от Каланеми, нито от змията на Кали. 

Кой тогава би могъл да ме накара да затреперя от страх? Колкото и могъщ да е този човек, аз ще 

разбера онова, което той крие от теб. 

Предрешени като ловци, царят и неговият водач потеглят в колесница е буйни коне и 

бързоходни колела. Човекът, който познава цялата гора, седи зад тях. Дъждовният период е в началото 

си. Реките прииждат, пътищата са обрасли в растителност и бялата редица на щъркелите се вижда под 

черните и гъсти облаци. Когато се доближават до свещената гора, небосклонът се смрачава, слънцето 

се премрежва, а въздухът се изпълва с медноцветна мъгла. От бурното небе над разлюлените клони на 

горските дървета надвисват буреносни облаци. 

- Защо - пита Кришна - небето внезапно помрачня и защо гората стана толкова черна? 

- Виждам - казва царят на Матхура, - че злобният отшелник Васиштха помрачава небето и 

насъсква прокълнатата гора против мен. Но нима те е страх, Кришна? 

- Нищо, че небето променя лицето си и земята - цвета си, те няма да ме уплашат! 

- Тогава напред! 

Кришна шибва конете н колесницата навлиза под дебелата сянка на баобабите. Тя се движи 

известно време с голяма скорост. Но гората става все по-дива и страшна, започва да гърми. 

- Никога - казва Кришна - не съм виждал небето да е толкова черно, а дърветата така да се 

огъват. Могъщ е твоят магьосник! 

- Кришна, ти, убиецът на змии, героят от планината Меру, боиш ли се? 

- Дори земята да се разтърси и небето да се сгромоляса - пак няма да те уплаша! 

- Тогава продължавай! Смелият водач пак шибва конете и колесницата препусква отново. 

Тогава бурята става толкова страшна, че и исполинските дървета се заогъват. Гората фучи, като че 

вият хиляди демони. Гръмотевица пада до пътниците, един повален баобаб прегражда пътя, конете 

спират и земята се разтърсва. 

- Може би твоят враг е някой бог - казва Кришна, - щом и самият Варуна го покровителства?  

- Пристигаме на самото място - казва горският водач на краля. - Погледни този зелен тунел. В 

края му се намира жалка колиба. Там живее великият муни Васиштха, хранителят на птиците. 

Зверовете се боят от него и една газела го защищава. Но дори да ми дават царска корона, аз не бих 

направил и една крачка по вече. 

При тези думи царят на Матхура побледнява: 

- Там ли е той? Наистина ли? Зад тези дървета? 

Той сграбчва ръката на Кришна, цял се разтреперва и му прошепва тихо: 

- Васиштха! Васиштха, който иска да ме убие, е там! Той ме вижда от убежището си... Избави 

ме от него! 

- Да, кълна се в Махадева - казва Кришна, слизайки от колесницата, - че искам да видя онзи, 

който те кара така да трепериш. 
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Стогодишният муни Васиштха живее от една година в тази колиба, скрита в най-затънтената 

част на гората, и очаква смъртта. Преди смъртта на тялото си той вече е освободен от неговия затвор. 

Очите му са угаснали, но той вижда с очите на душата си. Кожата му едва усеща топлината и студа, но 

духът му живее в пълно единение с върховния дух. Той вижда нещата от света само през светлината на 

Брахма и живее в постоянни молитви и размисли. Един от неговите верни ученици, напуснал обителта 

на отшелниците, му но си всеки ден зърна ориз, с които Васиштха се храни. Той се грижи за газелата 

си, а тя го предупреждава с мучене, когато приближават диви зверове. Тогава той се отдалечава, 

шепнейки една мантра и протягайки бамбуковата си тояжка със седем чепа. Колкото до хората, той ги 

вижда с вътрешния си поглед от няколко километра. 

Кришна се промъква в тъмния тунел и внезапно се озовава срещу Васиштха. Царят на 

отшелниците седи на рогозка с кръстосани крака, облегнат на стълба на колибата и съвсем спокоен. 

Ослепелите му очи излъчват вътрешен блясък, като на ясновидец. Кришна го познава веднага щом го 

вижда: „Възвишеният старец!", и душата му затрептява в голяма радост. Той веднага забравя за царя, 

колесницата и царството му, прегъва коляно пред светеца и му се покланя. 

Васиштха като че го вижда, защото облегнатото му на колибата тяло се изправя с леко залитане. 

Той простира и двете си ръце, за да благослови госта, и устните му прошепват свещената дума Ом
13

. 

Цар Камса обаче, като не чува никакъв вик и като не вижда водача си да се завръща, скришом 

се промъква в тунела и се вкаменява от удивление, когато вижда Кришна коленичил пред светия 

отшелник. Васиштха устремява към Камса ослепелите си очи, повдига тояжката си и казва: 

- О, царю на Матхура, ти идваш да ме убиеш! Слава Богу, защото ще ме избавиш от това жалко 

тяло. Ти искаш да знаеш къде е синът на сестра ти Деваки, който ще те овали от престола. Ето го - 

коленичил пред мене и пред Махадева, и той е Кришна, твоят водач! Помисли колко си безразсъден и 

проклет, защото най -страшният ти враг е самият той. Ти ми го доведе, за да му кажа, че той е 

предопределеното дете. Трепери! Ти си загубен, твоята адска душа ще бъде плячка на демоните.  

Камса го слуша удивен. Той не смее да погледне стареца в лицето. Позеленял от бясна ярост и 

виждайки, че Кришна продължава да стои на колене, Камса сграбчва лъка си, опъва тетивата с всичка 

сила и се прицелва в сина на Деваки. Но ръката му трепва, стрелата се отклонява и се забива в гърдите 

на Васиштха, който я очаква със скръстени ръце я като в унес. 

Страшен вик процепва гората - но извиква не старецът, а Кришна. Той чува вибрирането на 

стрелата, която минава край ухото му, той я вижда забита в тялото на светеца... и му се струва, че се е 

забила в собственото му сърце, дотолкова неговата душа се е сляла с душата на Васиштха. С тази остра 

стрела цялата скръб на света пронизва душата на Кришна и я разкъсва до дълбините й. 

Васиштха не е помръднал със стрелата в гърдите си и само устните му потрепват. Той 

прошепва: 

- Сине на Махадева, защо викаш? Убиването е безсмислено нещо. Стрелата не може да докосне 

душата и жертвата е победител над убиеца. Тържествувай, Кришна, защото се изпълнява съдбата: аз се 

завръщам при Онзи, Който никога не Се променя. Нека Брахма приеме душата ми. Но ти, неговият 

избраник, спаси телят на света, стани! Кришна! Кришна! 

И Кришна скача с ръка на меча си и тръгва да се сражава с царя. Но Камса избягал. 

Тогава светлина процепва черното небе и Кришна пада на земята като ударен от гръмотевица, 

озарен от силна светлина. Докато тялото му остава безчувствено, неговата душа в единение с душата 

на стареца се издига в пространството. Земята с реките, с моретата и с континентите се отдалечава като 

черна топка, а те и двамата се изкачват до седмото небе на девите, към Бащата на съществата, към 

слънцето на слънца та, към Махадева, Божествения разум. Те плуват в океана от светлина, който се 

разтваря пред тях. В средата на кълбото Кришна вижда Деваки, своята лъчезарна и прославена майка, 

която с неописуема усмивка протяга към него ръце и го прегръща. Хиляди деви идват да утолят 

жаждата си за светлина в сиянието на Девицата-Майка като в пламтящо огнище. И Кришна усеща как 

любовният поглед на Деваки го поглъща н от сърцето на сияйната майка неговото същество засиява на 

всички небеса. Той се чувства Синът, Божествената Душа на всички същества, Словото на Живота, 

Словото-Създател. По-възвишен от живота на вселената, Кришна прониква в него чрез същността на 

скръбта, чрез пламъка на молитвата и чрез блаженството на една божествена жертва
14
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13 Ом, (аум) в брахманисткото посвещаване означава Върховен Бог - Бог-Дух. Всеки от трите звука се съотнася с една от 

божествените способности или, по-просто казано, с едно от лицата на Светата Троица. 
14 Легендата за Кришна ни дава възможност да разберем в самите й извори първоначалната идея за Девицата-Майка, за 

Богочовека и за Светата Троица. В Индия тази идея още с появяването си носи прозра чна символика и дълбок метафизичен 

смисъл. В книга V, гл. II на Вишну-пурана, след като се разказва за зачатието на Кришна от Деваки, се добавя: „Никой не 

можеше да гледа Деваки заради светлината, която я обгръщаше, и онези, които съзерцаваха блясъка и, чувстваха духа си 
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Когато Кришна се свестява, гръмотевиците още тътнат по небето, гората е тъмна и пороен дъжд 

се изсипва над колибата. Една газела ближе раната на отшелника. От възвишения старец вече е 

останало само неговото безжизнено тяло. Но Кришна се изправя като възкресен. Пропаст го отделя от 

света и от неговата суетна видимост. Той вече е преживял великата истина и е осъзнал мисията си. 

Колкото до Камса, той препуска с колесницата си, обхванат от страх и гонен от бурята, а конете 

му се изправят на задните си крака, като че са пришпорвани от хиляди демони. 

УЧЕНИЕТО НА ПОСВЕТЕНИТЕ. 

Отшелниците приветстват Кришна като очакван и предопределен наследник на Васиштха. Те 

извършват погребалния обред шраддха на стария светец в свещената гора и синът на Деваки получава 

тоягата със седемте чепа, знака на водителството, след като извършва жертвоприношение на огъня в 

присъствието на най-старите отшелници, които знаят наизуст трите Веди. После Кришна се оттегля в 

планината Меру, за да обмисли там учението си и пътя за спасението на човечеството. Неговите 

размишления и строгият му постнически живот продължават седем години. Тогава той усеща, че е 

надделял земната си природа чрез божествената и е заприличал на Слънцето на Слънцата, на 

Махадева, за да заслужи името Син на Бога. Едва тогава той извиква при себе си отшелниците - и 

младите, и старите, - за да им разкрие учението си.  

Те виждат Кришна пречистен и възвеличен. Героят се е превърнал в светец. Той не се е лишил 

от лъвската си сила, но сега е надарен и с кротостта на гълъбите. Измежду тези, които първи се спускат 

към него, е Арджуна, един от потомците на слънчевите царе, един от Пандавите, низвергнати от 

Кауравите, синовете на луната. Младият Арджуна е изпълнен с пламенно усърдие, но често се отчайва 

и изпада в съмнения. Той страстно се привързва към Кришна. 

Седнал под кедровите дървета в планината Меру, срещу Химават, Кришна започва да говори на 

учениците си истини, които са недостъпни за хората, чийто живот робува на чувствата. Той им 

разкрива учението за безсмъртието на душата, за нейните прераждания и за тайнственото й сливане с 

Бога. 

- Тялото - казва той, - тази обвивка на душата, която намира своето обиталище в него, е нещо 

мимолетно, но душата, която живее в него, е невидима, неведома, нетленна, вечна
15

. Земният човек е 

триединен – като божеството, чието отражение той е: разум, душа и тяло. Щом душата се съедини с 

разума, тя достига саттва - мъдростта и мира; ако се колебае между разума и тялото, тя е обладана от 

раджас - страстта, енергията - и обикаля от предмет на предмет в порочен кръг; ако се привърже към 

тялото, тя изпада в тамас - безразсъдството, невежеството и инертността. Всичко това човек може да 

забележи в себе си и около себе си
16
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смутен; боговете, невидими за смъртните, я възпяваха и я прославяха постоянно, откакто Вишну се съдържаше в нейната-

личност. Те казваха: „Ти си безкрайната и неуловима пракрити, която някога е носила Брахма в утробата си, след това ти бе 

богинята на Словото, енергията на Създателя на вселената и майка на Ведите. О, ти, вечно същество, което в своята 

вещественост съдържаш същността на всички създадени неща, ти си подобна на творението, ти си жертвата, от която 

произлиза всичко родено от земята, ти си дървото, което с триенето си поражда огъня. Като Адити ти си майка на боговете, 

като Дити ти си майка на враговете на адитя. Ти си светлината, от която се ражда денят; ти си смирението, майка на 

истинската мъдрост; ти си законът на царете, майка на реда; ти си желанието, от което се ражда любовта; ти си 

задоволството, от което произтича себеотричането; ти си умът, майка на науката; ти си търпението, майка на смелостта; 

цялата небесна твърд и звездите са твои деца; от тебе произтича всичко, което съществува... Ти си слязла на земята, за да 

спасиш света... Състрадавай ни, о, богиньо, и бъди милостива към вселената, бъди горда, че носиш бога, който поддържа 

света." Този откъс показва, че брахманите уподобяват майката на Кришна с универсалната вещественост и с женския 

принцип на природата. Те създават от нея второто лице на божествената троица: Бащата,. Нара (Вечният Мъж), Майката, 

Нари (Вечната Жена), и Синът, Вач (Словото-Създател) - такива са боже ствените способности. С други думи: принципът 

на разума, принципът на движението, принципът на сътворяването. И трите принципа заедно съставляват natura naturans, 

ако си послужим с израза на Спиноза. Организираният свят, живата вселена, natura naturata е продукт на Словото-Създател, 

което също се проявява в три форми: Брахма, духът, отговаря на божествения свят; Вишну, душата - на човешкия свят; 

Шива, тялото - на материалния свят. В тели три свята мъжкият и женският  принцип, същността и субстанцията, са еднакво 

дейни и Вечната Жена се проявява едновременно в земната, в човешката и в божествената природа. Изида е тройна, както и 

Кибела.,така че двойната троица - тази на Бога и тази на вселената - съдържа в себе си принципите и плана на едно божие 

правосъдие и на една космогония. Трябва да приз наем, че тази идея води началото си от Индия. По-нататък тя с възприета 

от всички древни храмове, от всички велики религии и от много знаменити философи. Във времената на апостолите и в 

първите векове на християнството посветените християни са се прекланяли пред женския принцип невидимата и 

невидимата природа, пред Светия Дух, представян като гълъбица - знак на женското могъщество във всички храмове на 

Азия и Европа. Макар след това църквата да е скрила и изгубила ключа към тези тайни, смисълът им още се разкрива в 

техните символи. 
15 Обяснението на това учение, по-късно възприето от Платон, намираме в Книга I на „Бхагавадгита” под формата на 

диалог между Кришна и Арджуна. 
16 Бхагавадгита, Книга XIII—XVIII. 
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- Но каква е - пита Арджуна - участта на душата след смъртта? Продължава ли тя да се 

подчинява на същия закон, или може да го избегне? 

- Тя никога не може да го избегне и винаги му се подчинява. В това се състои тайната на 

преражданията. Както дълбините на небето се разтварят за лъчите на звездите, така и дълбините на 

живота заблестяват в светлината на тази истина. Когато тялото се разлага, ако саттва (мъдростта) има 

надмощие, душата отлита при онези чисти същества, които са познали Всевишния. Ако обаче тогава 

господства раджас (страсти те), душата отново идва да живее сред онези, които са се привързали 

към,земните неща. Също така и ако надделява тамас (невежеството), душата, помрачена от 

материалното, отново бива привлечена от някоя утроба на безразсъдни същества. 

- Това е вярно - казва Арджуна. - Но научи ни какво става през вековете с онези, които са били 

последователи на мъдростта и които след смъртта си обитават божествените светове. 

- Човекът, отнесен от смъртта, докато извършва благочестивите си задължения - отговаря 

Кришна, - след като се наслаждава много векове на наградите, които неговите добродетели са 

заслужили във висшите светове, най-накрая се завръща да живее отново в тялото на човек от свято и 

почитано семейство. Но много трудно е човек да заслужи подобно прераждане. Този човек запазва 

извисеността на разума си от времето, когато е живял в предишното си тяло, и сега започва отново да 

работи, за да усъвършенства благочестие то си. 

- Значи - казва Арджуна - дори добрите са принудени отново да се раждат и отново да започват 

телесния си живот. Но научи ни, о, господарю на живота, дали нямат край вечните прераждания за 

онзи, който е по следовател на мъдростта? 

- Слушайте тогава - казва Кришна, - ще ви кажа една много голяма и много съкровена тайна - 

върховната, най-възвишената и най-чистата тайна. За да постигнем Съвършенството, трябва да изучим 

науката за единството, която превишава мъдростта трябва да се издигнем до божественото същество, 

което господства над душата, та дори и над разума. Но това божествено същество, този възвишен 

приятел се намира във всекиго от нас. Защото Бог пребивава във всеки човек, но малцина съумяват да 

го открият. Ето това е пътят на спасението. Щом съзреш съвършеното същество, което господства над 

света и се намира в самия тебе, трябва да отхвърлиш врага, който приема облика на желанието. 

Обуздайте страстите си. Насладите, които ни носят чувствата, са списъците на бъдещите ни 

наказания. Не правете само добро, но бъдете винаги добри. Нека причината бъде в действието, а не в 

неговите плодове. Откажете се от плода на делата си, но нека всяка ваша постъпка да бъде 

приношение към Висшето Същество. Човекът, който жертва желанията си и делата си за съществото, 

породило принципите на всички неща и образувало вселената, постига съвършенството с тази своя 

жертва. В духовното единение той постига онази мъдрост, която надвишава религията на 

приношенията и вкусва от божественото блаженство. Защото онзи, който намира щастието си, 

радостта си в самия себе си, който намира светлината в себе си, е единен с Бога. И тъй, узнайте, че 

душата, намерила Бога, е избавена от прераждане и смърт, от старост и болки и пие водата на 

безсмъртието
17

. 

Така Кришна обяснява учението си на своите ученици и чрез самовглъбяване и съзерцание той 

постепенно ги издига към висшите истини, като са се разкрили пред него при видението с 

гръмотевицата. Когато говори за Махадева, гласът му става по-сериозен, чертите на лицето му се 

озаряват. Един ден Арджуна, из пълнен с любопитство и смелост, му казва: 

- Дай ни възможност да видим Махадева в божествения му облик. Могат ли нашите очи да го 

лицезрат? 

Тогава Кришна става и започва да говори за съществото, което диша във всички същества, за 

съществото със стоте хиляди облика, с неизброимите очи, с лицата, обърнати едновременно във 

всички посоки, които за него са много повече, защото оглеждат цялата висина на безкрайността; за 

съществото, което в неподвижното си и безгранично тяло съдържа движещата се вселена с всички 

нейни части. 

- Ако в небесата биха блеснали едновременно хиляди слънца - казва Кришна, - техният блясък 

едва ли би могъл да се сравни с блясъка на единствения Всемогъщ. 

Докато Кришна говори за Махадева, очите му излъчват такъв блясък, че учениците не могат да 

гледат неговата светлина и коленичат в краката му. Косата на Арджуна настръхва и като се навежда, 

той казва с умолително събрани ръце: 

- Учителю, твоите думи ни плашат и ние не можем да понесем гледката на великото същество, 

която ти призоваваш пред нашите очи. Тя пада като светкавица върху над
18

. Кришна продължава: 

                                                           
17 Бхагавадгита. 
18 Пак там. 
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— Слушайте онова, което това същество ви казва чрез моите уста. Аз и вие сме преживели 

много раждания. Аз поне знам своите, но вие дори и собствените си не знаете. Поради същността си аз 

не подлежа на раждане и на умиране и съм господар на всички създания, но тъй като сам мога да 

заповядвам на природата си, аз ставам видим чрез собственото си могъщество. И ставам видим винаги 

когато добродетелта запада, а порокът и неправдата побеждават в света, и така се появявам от епоха в 

епоха, за да спася праведния, за да унищожа злия и за да възстановя добродетелта. Онзи, който 

наистина познае природата ми и моето божествено дело, не се завръща за ново раждане, когато 

напусне тялото си, а идва при мене. 

Като говори така, Кришна гледа учениците си кротко и благосклонно. Арджуна извиква: 

- Господарю! Ти си наш учител, ти си син на Махадева! Виждам това в твоята доброта, в 

неизразимото ти обаяние, а най-вече в страшния ти блясък. Не в кръговрата на безкрайността те търсят 

и желаят девите, а в човешкия ти облик те обичат и обожават те. Нито покаянието, нито милостта, 

нито Ведите, нито жертвоприношенията могат да се сравнят с един-единствен твой поглед. Ти си 

истината. Поведи ни към борби, към сражения, към смърт! Ние ще те следваме навсякъде! 

Усмихнати и запленени, учениците се трупат край Кришна и говорят: 

- Как не сме видели по-рано? Самият Махадева говори с твоята уста! 

Кришна отговаря: 

- Вашите очи не бяха отворени. Аз ви казах великата тайна. Разказвайте я само на онези, които 

могат да я разберат. Вие сте мои избраници, вие виждате целта, множеството вижда само единия край 

на пътя. А сега нека отидем да проповядваме на народа за пътя на спасението. 

 

ТЪРЖЕСТВОТО НА СМЪРТТА 

След като поучава учениците си в планината Меру, Кришна става с тях по бреговете на Ганг, за 

да проповядва на народа. Той влиза в колибите и се спира в градовете. Вечер край селата множеството 

се трупа около него. Той проповядва преди всичко милосърдие към ближния. 

- Злините, които причиняваме на ближния си - казва той, ни преследват така, както сянката 

преследва тя лото. Праведникът трябва да се стреми да върши дела, ръководел от любов към ближния, 

защото тези дела най-много ще натежат на небесните везни. Ако живееш сред добрите, твоят пример 

ще бъде безполезен; не се страхувай да живееш сред злите, за да ги обърнеш към доброто. 

Добродетелният човек прилича на огромно разклонено дърво, чиято благотворна сянка дарява 

окръжаващите го растения със свежестта на живота.     

Сега от душата на Кришна блика благоуханието на любовта. Понякога той с нежен глас и с 

пленителни образи говори за себеотричането и за саможертвата: 

- Както земята търпи хората да я газят с краката си и да раздират утробата й,като я обработват, 

така и ние трябва да се отплащаме с добра за злото. Честният човек трябва да попада под ударите на 

злия - както сандаловото дърво оставя уханието си върху брадвата, която го е отсякла. 

Когато недоучените, недоверчивите или горделивите хора искат от него да им обясни природата 

на Бога, той им отговаря с притчи:                                   

- Човешкото знание е само суета и всички добри дела на човека са привидни и измамни, ако той 

не умее да ги приписва на Бога. Онзи, който има чисто сърце и смирен дух, е обичан от Бога и не се 

нуждае от ни що друго. Само безкрайността и пространството могат да разберат безкрайното, само Бог 

може да разбере Бога. 

Кришна не поучава хората само с тези нови прозрения. Той пленява и увлича множеството 

особено с думите си за Живия Бог, за Вишну. Учи слушателите си, като им казва, че господарят на 

вселената вече неведнъж се е въплътявал и е слизал сред хората. Той се е появил последователно в 

седемте Риши, във Вяса и във Васиштха и пак ще се появи. Но според думите на Кришна Вишну обича 

понякога да говори с устата на смирените - с устата на някой просяк, на каеща се жена или на малко 

дете. Той разказва на народа притчата за бедния рибар Дурга, който срещнал дете, умиращо от глад 

под едно тамарисово дърво. Макар че добрият Дурга тънел в нищета с голямото си семейство и не 

можел да го изхрани, той бил обзет от състрадание към малкото дете и го завел у дома си. Слънцето 

вече било залязло, луната се издигала над Ганг и семейството прочело вечерната си молитва, когато 

детето прошепнало тихо: „Плодът на дървото катака пречиства водата така, както благодеянията 

пречистват душата. Вземи мрежата си, Дурга, твоята лодка плува в Ганг." Дурга хвърлил мрежата си и 

я изтеглил препълнена с риба. Детето било изчезнало.              

- И така - казва Кришна, - когато човек забрави собствената си нищета заради нищетата на 

другите, Вишну се проявява и ощастливява сърцето му. 
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С такива примери Кришна проповядва вярата във Вишну. Когато заговори синът на Деваки, 

всеки от множеството се удивлява, че Бог е толкова близо до собственото му сърце. 

Славата на пророка от планината Меру се разпростира из Индия. Пастирите, сред които е 

израсъл и които са видели първите му подвизи, не могат да повярват, че този свят човек е буйният 

герой, когото те позна ват. Старият Нанда е умрял. Съдбата на неговите дъщери е различна - 

Сарасвати, оскърбена от заминаването на Кришна, иска да го забрави и се омъжва за човек от 

благородната каста, който я взема заради красотата й. Но после я разлюбва и я продава на един вайшя, 

търговец. Сарасвати презира този човек, напуска го и заживява като блудница. Един ден обаче, с 

преизпълнено от скръб сърце и обзета от угризения на съвестта, тя се завръща тайно в родния си край, 

за да намери сестра си. Нишдали винаги мисли за Кришна - така, като че ли той е при нея - и не се 

омъжва, а живее при брат си като слугиня. Когато Сарасвати й раз крива нещастията и позора си, 

Нишдали и отговаря: 

- Бедна сестро! Аз ти прощавам, но брат ми няма да ти прости. Само Кришна би могъл да те 

спаси. 

Пламът проблясва в угасналите очи на Сарасвати. 

- Кришна! - извиква тя. - Какво е станало с него?                         

- Той стана светец, велик пророк, и проповядва край бреговете на Ганг. 

- Да идем да го намерим! - казва Сарасвати. 

И двете сестри потеглят на път, едната посърнала и повехнала от страсти, другата - благоухаеща 

в невинността си, но идвате обладани от еднаква любов. 

По това време Кришна проповядва учението си пред кшатриите, военните. Защото той поучава 

и брахманите, и военните, и народа. Сред брахманите той е зрял човек и спокойно обяснява великите 

истини на божествената наука, сред раджите е младеж и пламенно възпява воинските и семейните 

добродетели, сред народа той е дете и с простота говори за милосърдието, за себеотричането и за 

надеждата. 

Кришна е поканен на угощение, давано от прочут племенен вожд, когато две жени поискват да 

се явят пред пророка. Пускат ги да влязат само защото носят дрехи на каещи се. Сарасвати и Нишдали 

коленичат в краката на Кришна. Сарасвати извиква, обляна в сълзи: 

- Откакто ни напусна, прекарах живота си в заблуждения и грях, но ако ти искаш, Кришна, 

можеш да ме спасиш!... 

Нишдали добавя: 

- О, Кришна! Някога, когато те видяха първи път, аз бях убедена, че винаги ще те обичам! Сега, 

когато отново те виждам сред славата ти, аз знам, че си син на Махадева! 

 

И двете прегръщат краката му, а раджите казват: 

- Защо, свети Риши, позволяваш на тия жени от простолюдието да те оскърбяват с 

безразсъдните си думи? 

Кришна им отговаря: 

Оставете ги да разкрият сърцата си. Те са по-добри от вас. Защото едната е изпълнена с вяра, а 

другата с любов. Сега Сарасвати, грешницата, е вече спасена, защото повярва в мене, а Нишдали в 

мълчанието си винаги е обичала истината повече, отколкото вие с всичките си крясъци. Знайте, че 

сияйната ми майка, която живее в слънцето на Махадева, ще й разкрие тайните на вечната любов, 

докато всички вие ще бродите в мрака на низшите съществувания. 

От този ден нататък Сарасвати и Нишдали тръгват след Кришна и го следват заедно с неговите 

ученици. Вдъхновени от пророка, те поучават и другите жени. 

Камса продължава да царува в Матхура. Откакто е убил стария Васиштха, той не може да 

намери покой. Пророчеството на отшелника се е сбъднало: синът на Деваки е жив! Царят го е видял и 

под погледа му неговата сила се е стопила. Той трепери за живота си като сухо листо и въпреки 

бдителността на стражата все се извръща уплашено да не би младият герой да се появи на вратата 

страшен и лъчезарен. И Нисумба непрестанно се гърчи в леглото си в дъното на женското отделение и 

окайва изгубеното си могъщество. Когато научава, че Кришна е станал пророк и проповядва по 

бреговете на Ганг, тя кара царя да изпрати там войници, които да го вържат и да го доведат.Те отиват и 

когато Кришна ги вижда, усмихва се и им казва: 

- Аз знам кои сте и защо сте дошли. Готов съм да ви последвам при вашия цар, но първо ми 

позволете да ви поговоря за царя на небето, който е и мой. 

И той започва да им говори за Махадева, за неговия блясък и за деянията му. Когато млъква, 

войниците предават оръжията си на Кришна с думите: 
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- Ние няма да те заведем като пленник на нашия нар, а ще те последваме при твоя! 

И те остават при него. Камса узнава това и много се изплашва. Нисумба го съветва:                               

- Изпрати при него първенците сред воините. 

Камса така и прави. Те отиват в града, където Кришна поучава народа, като предварително са се 

зарекли да не го слушат. Но виждайки блясъка в очите му, величествеността на осанката му и почитта, 

с която го обгражда множеството, те не устояват на желанието да го послушат. Кришна им говори за 

вътрешното робство на хората, които вършат зло, за небесната свобода на хората, които вършат добро. 

Кшатриите се изпълват с радост и с удивление, защото усещат как от гърбовете им пада тежко бреме. 

- Ти наистина си голям магьосник - казват те. - Защото ние се бяхме заклели да те заведем при 

царя окован в железни вериги. Но не можем да направим това, защото ти ни освободи от нашите 

вериги. 

Те се завръщат при Камса и му казват: 

- Не можем да ти доведем този човек. Той е много велик пророк и няма защо да се страхуваш от 

него.       

Царят, видял, че всичко е безполезно, утроява стражата си и заповядва да сложат железни 

вериги на всички врати в двореца му. Един ден той чува голям шум, радостни и тържествуващи викове 

из града. Стража та идва и му казва:  

- Кришна влиза в Матхура. Народът троши вратите и чупи железните вериги. 

Камса иска да побегне, но самата му стража го принуждава да остане на престола си. 

И наистина Кришна, следван от учениците си и от много отшелници, влиза в обкичената със 

знамена Матхура сред стълпеното множество, което прилича на море, развълнувано от вятъра. Той 

шества из града сред дъжд от венци и цветя. Всички го приветстват. Пред храмовете брахманите са се 

наредили под свещените знамена, за да се поклонят на сина на Деваки, на победителя на змията, на 

героя от планината Меру и най-вече на пророка на Вишну. Придружен от бляскава свита и 

приветстван от народа и от кшатриите като освободител, Кришна се появява пред царя и царицата. 

- Ти си царувал с насилия и злини - казва Кришна на Камса - и хиляди пъти си заслужил 

смъртта си, защото уби светия старец Васиштха. Но още няма да умреш. Аз искам да докажа на света, 

че човек тържествува над победените си неприятели не като ги убива, а като им прощава.  

- Зли магьоснико! - казва Камса. - Ти открадна короната и царството ми.- Доубий ме! 

- Говориш като безумец - отвръща Кришна, - понеже,ако умреш сега, когато си 

безразсъден,жесток и престъпен човек, ти би бил изгубен в другия си живот. Но ако вникнеш в 

безумието си и ако се разкаеш още в този живот, твоето наказание ще бъде по-леко в другия и един ден 

с поръчителството на чистите деви Махадева ще те спаси. 

Нисумба, сведена към ухото на царя и прошепва: 

- Глупако, възползвай се от лудостта на неговата надменност! Докато човек е жив винаги има 

надежда да си отмъсти. 

 

Кришна не чува нищо, но разбира какво казва Нисумба на Камса. Той я поглежда строго и 

съжалително: 

- О, нещастнице! Ти никога не се отказваш от отровата си. Развратнице, черна магьоснице, в 

сърцето ти има само змийска отрова. Изтръгни го, иначе ще бъда принуден някой ден да ти смажа 

главата! А сега ще отидете с царя в едно място за покаяние, за да изкупиш престъпленията си под 

зорките очи на брахманите. 

След това със съгласието на царските първенци и на народа Кришна избира Арджуна, най-

славния потомък на слънчевите царе, и го прави цар на Матхура. Той дава върховна власт на 

брахманите, който стават наставници на царете. Самият той остава пръв сред отшелниците, които са 

висшият съвет на брахманите. За да предпази съвета от преследване, той поръчва насред планината да 

бъде построен за тях и за него един укрепен град, защищаван от високи стени и от подбрани хора. Този 

град е наречен Дварака. В средата на града се издига храмът на посветените и неговата най-важна част 

е скрита под земята
19

. 

                                                           
19 Във Вишну-пурана, Книга V, глави XXII и XXX, се говори съвсем открито за този град: Кришна, реши да построи една 

крепост, където племето яду би намерило сигурно убежище и която да е съградена така, че и жени да могат да я отбраняват. 

Градът Дварака бе защитен от високи ровове, украсен бе с градина и водоскоци и по блясъка си не отстъпваше на 

Амаравати - града на Индра. В този град той посади дървото парята, чието нежно благоухание се разнася надалеч. Всички, 

които се приближаваха до това дърво може ха да си припомнят своето предишно съществуване." Това дърво очевидно е 

символът на божественото знание на посвещаването - намираме го и в халдейското предание, а оттам то преминава и в 

юдейската книга Битие. След смъртта на Кришна градът бива потопен, дървото отново се въздига на небето, но храмът 
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Когато обаче лунните царе научават, че един слънчев цар се е качил на трона на Матхура и че 

чрез него брахманите ще станат господари на Индия, те сключват могъщ съюз, за да го свалят от 

престола. Арджуна пък обединява около себе си всички царе от слънчевата вяра, от бялата, арийската 

и ведийската традиция. Кришна ги следи и ръководи от дъното на храма в Дварака. Двете войски са 

изправени една срещу друга и решителната битка е неизбежна. Но в отсъствието на учителя си 

Арджуна чувства духа си смутен и смелостта си отслабена. Една утрин на разсъмване Кришна се 

появява пред шатрата на своя царстващ ученик: 

- Защо - казва строго учителят - не си започнал битката, която трябва да реши дали на земята ще 

царуват синовете на слънцето или синовете на луната? 

- Без тебе не мога - казва Арджуна. - Погледни тези две огромни войски, тези две множества, 

които се готвят да се убиват. 

От височината,където се намират, господарят на духовете и царят на Матхура се поглеждат в 

двете неизброими войски, изправени една срещу друга. Виждат се блестящите позлатени ризници на 

военачалници те, хиляди войници, коне и слонове чакат сигнала за началото на сражението. В този 

момент пълководецът на неприятелската войска, най-старият от Кауравите, надува голямата си, извита 

морска раковина, чийто звук наподобява рева на лъв. При този сигнал из обширното поле изведнъж се 

разнася цвилене на коне, дрънкане на оръжия, шум от барабани и от тръби - вдига се шум до бога. 

Няма какво да прави Арджуна - трябва да се кали на бойната си колесница, теглена от бели коне, и да 

надуе небесносинята си тръба, за да даде на синовете на слънцето сигнала за сражение. Но внезапно 

царят се изпълва с милосърдие и казва отпаднало: 

- Като гледам тези множества, готови да се нахвърлят едни срещу други, чувствам как 

крайниците ми отмаляват, устата ми пресъхва, кожата ми гори, а умът ми се размътва. Аз виждам 

лоши предзнаменования. Нищо добро не може да се очаква от това кръвопролитие. За какво са ни 

царствата, удоволствията, самият живот дори? Тези, за които желаем царства, удоволствия и радости, 

сега са готови да се сражават, забравяйки и живот, и имот. Наставници, бащи, синове, дядовци, 

чичовци, внуци, роднини ще започнат да се колят. Аз не искам да ги убия, за да царувам над трите 

свята, а още по-малко - за да царувам над тази страна. Какво ли удоволствие е да убиваш неприятелите 

си? Грехът за смъртта на вероломните ще падне върху нас. 

- Защо те е обвил - казва Кришна - този бич на страха, недостоен за мъдреца? Той е извор на 

позор, който ни прогонва от небето! Недей да бъдеш толкова мекосърдечен. Осъзнай се! 

Но Арджуна, обзет от униние, седи мълчаливо, а после казва: 

- Аз няма да се сражавам. Тогава Кришна, царят на духовете, продължава с лека усмивка: 

- О, Арджуна, аз те нарекох цар на съня, за да бъде постоянно буден духът ти. Но той е заспал и 

тялото е победило душата ти. Ти оплакваш хора, които не трябва да бъдат оплаквани, и думите ти са 

лишени от мъдрост. Знаещите не оплакват нито живите, нито мъртвите. И аз, и ти, и тези пълководци - 

всички ние сме съществували винаги и никога няма да престанем да принадлежим на бъдещето. Както 

в това тяло душата изживява детството, младостта и старостта, така ще ги изживява тя и в други тела. 

Онзи, който знае, не се смущава от това. Сине на Бхарата, понасяй с еднакво равнодушие мъката и 

удоволствията. Онези, ко ито не могат да бъдат засегнати от тях, вече са заслужили безсмъртието - и те 

са онези, които виждат истинската същност, вечната истина, господстваща над душата и над тялото. 

Знай, че онова, което прониква въз всички неща, надмогва разрушението. Никой не може да унищожи 

Неизчерпаемия, Ти знаеш, че всички тези тела няма да живеят вечно. Но ясновиждащите знаят още, че 

въплътената душа е вечна, неразрушима и безкрайна. Затова иди да се сражаваш, сине на Бхарата! 

Много се мамят онези, които мислят, че душата може да убива или да бъде убивана. Тя нито убива, 

нито може да бъде убита. Тя не се ражда и не може да изгуби същността, която винаги е имала. Както 

човекът захвърля старите си дрехи, за да облече нови, така и въплътената душа захвърля старото си 

тяло, за да облече друго. Нито мечът я разсича, нито огънят я изгаря, нито водата я намокря, нито 

въздухът я изсушава. Тя не може да бъде накърнена нито от водата, нито от огъня. Трайна, твърда и 

вечна, тя преживява всичко. Така че не трябва да се безпокоиш ни то за раждането, нито за смъртта, о, 

Арджуна! Защото смъртта е неизбежна за онзи, който се ражда, както е неизбежно раждането за онзи, 

който умира. Изпълнявай дълга си, без дори да трепваш, понеже за един кшатрия няма нищо по-добро 

от войната. Щастливи са воините, за които сражението е като врата, отворена към небето! Но ако не 

искаш да се сражаваш в тази война, ти ще изпаднеш в грях, понеже ще се откажеш от дълга си и от 

славата си. Всичко живо ще говори за вечния ти позор, а за човек, който е бил почитан, позорът е по-

лош от смъртта. 

                                                                                                                                                                                                                     

остава. Ако тук са отразени действителни исторически факти, то за човек, който знае свръхсимволния и разумен език на 

индийците, това означава, че някой деспот е разорил града и че посвещаването се е превръщало във все по-голяма тайна. 
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При тези думи на учителя Арджуна е обхванат от срам, той отново усеща, че в жилите му тече 

царска кръв, и смелостта му се възвръща. Той препуска с колесницата си и дава сипнал за сражение. 

Тогава Кришна се сбогува с ученика си и напуска полесражението, защото е уверен в победата на 

синовете на слънце то. 

Кришна обаче разбира, че за да накара победените да приемат неговата вяра, трябва да спечели 

една последна победа над техните души и тази победа е много по-трудна от спечелената с оръжие. 

Както светият Васиштха умира, пронизан от стрела, за да разкрие висшата истина на Кришна, така 

Кришна трябва да умре по своя воля от стрелите на смъртния си неприятел, за да всели в сърцата на 

противниците си вярата, която проповядва на учениците си и на света. Той знае, че бившият цар на 

Матхура не се е покаял, а е отишъл при тъста си Каланеми, царя на змиите. В омразата си, 

подклаждана непрестанно от Нисумба, той из праща съгледвачи след врага си и чака удобен момент, за 

да го нарани смъртоносно. Кришна чувства, че мисията му е приключила и оттук нататък трябва само 

да бъде увековечена с върховния печат на само жертвата. Ето защо той престава да отбягва и да 

обезоръжава своя противник със силата на волята си. Кришна знае, че ако не се защищава със своята 

тайна сила, отдавна готвеният удар ще го постигне от засада. Но синът на Деваки иска да умре далеч 

от хората, в просторите на Химават. Там той се чувства по-близо до лъчезарната си майка, до 

възвишения старец и до слънцето на Махадева. 

Кришна се упътва към една обител в дива и пуста местност, а подножието на високите върхове 

на Химават. Никой от неговите ученици не разбира намерението му. Само Сарасвати и Нишдали го 

четат в очите на учителя, защото жената и любовта са проницателни. Когато Сарасвати разбира, че той 

иска да умре, тя се хвърля в краката му, прегръща го буйно и извиква: 

- Учителю, не ни оставяй! А Нишдали го поглежда и казва простичко: 

- Знам къде отиваш. Ако сме те обичали, позволи ни да те последваме!  

Кришна отговаря: 

- На моето небе нищо няма да бъде отказвано на любовта. Елате! 

След дълго пътуване пророкът и светите жени стигат до няколко колиби, струпани около 

голямо и обелено кедрово дърво на жълтеникава и скалиста планина. От едната й страна се издигат 

огромните снежни сводове на Химават, от другата страна в далечината се простират лабиринти от 

планини и по-нататък, в полето, се вижда Индия, обвита в златиста мъгла. В обителта живеят няколко 

каещи се, облечени в дрехи от дървесна кора, с коси, свързани като житни снопи, с дълги и 

неподстригани бради, с тела, изцапани с кал и прах, и с лица, измършавели от вятъра и от слънчевия 

пек. Някои от тях са само кожа и кости и при личат на скелети. Като вижда това печално място, 

Сарасвати възкликва:               

- Земята е далече и небето е безмълвно. Господарю, защо ни доведе в тази пустиня, напусната 

от Бога и хората? 

- Моли се - отговаря Кришна, - ако искаш земята да се приближи и небето да заговори. 

- С тебе небето е винаги при нас - казва Нишдали, - но защо небето иска да ни напусне? 

- Синът на Махадева - казва Кришна - трябва да умре, пронизан от стрела, за да повярва светът 

в думите му. 

- Обясни ни тази тайна! 

- Ще я разберете след смъртта ми. Да се помолим. 

Седем дена те се молят и обмиват телата си. Лицето на Кришна често се преобразява и 

наподобява слънце. На седмия ден ,при залез слънце двете жени виждат стрелци да се изкачват към 

обителта. 

- Ето стрелците на Камса, които те търсят - казва Сарасвати. - Учителю, защитавай се! 

Но Кришна, коленичил до кедровото дърво, не прекъсва молитвите си. Стрелците се 

приближават и виждат жените и каещите се. Те са груби войници с жълти и черни лица. Като съзират 

фигурата на светеца, унесена в молитви, те остават поразени. Най-напред се опитват да прекъснат 

дълбоката му молитва, като му задават разни въпроси,. оскърбяват го и хвърлят камъни по него. Но 

нищо не е в състояние да наруши неподвижността на Кришна. Тогава те връхлитат върху него и го 

завързват за ствола на кедровото дърво. Кришна примирено се оставя в ръцете им, като че ля 

преживява лош сън. После стрелците се отдалечават и започват да мятат стрелите си по него, като се 

насърчават взаимно. Когато първата стрела го пронизва, от тялото на Кришна бликва кръв и той 

извиква: 

- Васиштха, синовете на слънцето са победители! 

Когато и втората стрела се забива в тялото му, той казва: 

- Лъчезарна майко, нека и тези, които ме обичат, да проникнат заедно с мене в твоята светлина! 
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При третата стрела той прошепва само „Махадева!" и после, докато произнася името на Брахма, 

духът му отлита. 

Слънцето залязва и задухва силен вятър.Снежна буря слиза от Химават и се разразява над 

земята. Небето се покрива с облаци. Черен вихър се понася из планините. Ужасени от делото си, 

убийците побягват, а две те жени припадат,сковани от страх. 

Учениците на Кришна изгарят тялото му в светия град Дварака. Сарасвати и Нишдали се 

хвърлят в пламтящата клада, за да се съединят с учителя си, и множеството вижда как синът на 

Махадева се издига над пламъците с лъчезарно тяло заедно с двете си съпруги. След това голяма част 

от Индия приема вярата на Вишну, която примирява слънчевата и луната религия, като ги заменя с 

религията на Брахма.         

 

БЛЯСЪКЪТ НА СЛЪНЧЕВОТО СЛОВО 

Такава е легендата за Кришна, възпроизведена в нейната органична цялост и запазена от 

историята. 

Тя хвърля светлина върху произхода на брахманизма. Няма съмнение, че от мита за Кришна не 

е възможно да се установи дали такава личност е съществувала реално. Тъмното було, което покрива 

първоизвора на източните религии, е по-непроницаемо в Индия, отколкото навсякъде другаде по света. 

Защото брахманите, изцяло господари на индийското общество, единствените притежатели на 

преданията му, през вековете често са ги преправяли според обстоятелствата. Все пак трябва да се 

отбележи, че те са запазили всички техни елементи и ако през хилядолетията тяхното учение се е 

развило, то сърцевината му е останала не променена. Ето защо ние не можем да тълкуваме  мита за 

Кришна така, както повечето европейски учени, т.е. като детска приказка, в чиято основа лежи един 

слънчев мит, примесен с философско въображение. Защото не така се основава, религия, която 

съществува хилядолетия, която ражда чудесна поезия и неколцина велики философи, която успява да 

противостои на страшната атака на будизма
20

, на монголските и мохамеданските нашествия, на 

английската колонизация; която дори в упадъка си запазва съзнанието за своя старинен и висш 

произход. Не, появата на всяка велика институция винаги е свързана с появата и на велика личност. 

Като имам предвид господстващата роля на личност на Кришна в епическата и в религиозната 

традиция, то неговата човешка природа, от една страна, и постоянното му уподобяване с изявилия се 

Бог или с Вишну, от друга страна, ни навеждат на мисълта, че той е съществувал реално и наистина е 

създал вишнуитската  религия, която придава на брахманизма сила и обаяние. Логично е да се допусне, 

че сред религиозния и обществения хаос, предизвикан в Древна Индия от различните материалистични 

религии, се е обявил просветен реформатор, който обновявал чистото арийско учение с иде- ята за 

троичността на божеството и за Словото Божие и увенчава делото си със саможертва, като така 

очертава образа на Индия с религиозната и душа, с националните й характеристики и с окончателната 

и организация. 

Личността на Кришна се вижда в нейното световно значение, ако отбележим, че учението му 

съдържа две основополагащи идеи, два дълбини организиращи принципа на религиите и на 

езотеричната философия. Става дума за органичното учение за безсмъртието на душата, или за 

степенуваните съществования чрез превъплъщението, и за учението, което съответства на троичността 

на Словото Божие, проявено в човека. Преди само посочихме
21

 философското значение на това 

ключово схващане, което при добро разбиране би дало живителен тласък на всички области на 

науката, изкуството и живота, Ще завършим с една историческа бележка. 

Идеята за безкрайните Бог, Истина, Красота и Добро се разкрива на знаещия човек по силата на 

изкуплението, което стига до дълбините на небето, и по силата на любовта и пожертвователността - 

тази най-плодотворна идея виждаме за първи път у Кришна. Тя се появява в момента, когато 

човечеството, изживяло арийското си детство, потъва все повече в обожаването на материята. Кришна 

                                                           
20 Величието на Шакямуни се крие във възвишеното му милосърдие, в неговата етическа реформа и в обществената 

революция, която той пробужда е премахването на закостенелите касти. Буда предизвиква такъв тласък за остарелия 

брахманизъм,  какъвто протестантството - за католицизма преди триста години, той го принуждава да се бори и да се 

възроди. На Шакямуни не прибавя нищо към езотеричното учение на брахманите, той само разпространява сред масите 

някои негови части. Неговата психология е същата, макар и насоката й да е различна. Ако Буда не фигурира в настоящия 

труд, това се дължи не на обстоятелството, че не му се признава правото да заеме мястото си сред плеядата на великите 

посветени в тайните, а на замисъла на самата книга. Всеки от реформаторите или философите, представени тук, има свое 

пред назначение - да покаже учението за Тайните в нова светлина и в нов етап от развитието му. От тази гледна точка Буда 

би заемал мястото, от една страна, на Питагор, при когото сме развили учението за превъплъщението и за еволюцията на 

душите, и, от друга - на Исус Христос, който както на Запад, така и на Изток провъзгласява братството и милосърдието. 
21 Вж. забележката за Деваки по повод видението на Кришна. 
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разкрива пред него идеята за Словото Божие и човечеството вече няма да я забрави. И колкото по-

дълбоко усеща падението си, толкова повече ще има нужда от изкупители и от синове на Бога. След 

Кришна нови богове населяват храмовете на Азия, Африка и Европа. В Персия се появява Митра - 

помирителят на лъчезарния Оромазд и мрачния Ариман; в Египет - Хор, син на Озирис и Изида; в 

Гърция - Аполон, богът на слънцето и на лирата, и Дионисий - възкресителят на душите. Навсякъде 

слънчевият бог е бог поръчител и светлината е живо слово. Нали от нея се ражда и идеята за Месията! 

Няма съмнение, че именно чрез Кришна тази идея прониква в Древния свят, а чрез Исус Христос тя ще 

засияе над цялата земя. В продължението на тази тайна история на религиите ще покажем как 

учението за божествената троичност се свързва с учението за душата и за нейната еволюция, как и 

защо те се допълват взаимно. Нека кажем веднага, че тяхната допирна точка образува средоточието, 

лъчистото ядро на езотеричното учение. Ако разглеждаме само външната страна на великите религии в 

Индия, Египет, Гърция й Юдея, ние ще видим в тях само раздори, суеверие и хаос. Но ако вникнем в 

символите, ако изследваме тайните, ако потърсим изначалното и чисто учение на основателите и на 

пророците, хармонията ще се възобнови. Макар и по различни, често пъти раздалечаващи се пътища 

ще стигаме все до една и съща точка, така че навлизаме ли в тайните на една религия, ние проникваме 

същевременно в тайните и на другите. Постепенно и във възходяща сфера виждаме да блести в 

центъра на религиите учението на посветените в тайните и то е като слънце, което разпръсква 

облаците. Всяка религия изглежда като планета. Ние сменяме атмосферата и местоположението си, но 

все това слънце ни свети. Индия, великата съзерцателка, ни вглъбява в самите нас, в мечтата за 

вечността. Величавият и строг като смъртта Египет ни кани на задгробно пътуване. Вълшебната 

Гърция ни привлича с магически те празници на живота и ни запленява ту с очарователните, ту със 

страшните образи на пламенната си душа. Накрая Питагор облича езотеричното учение в научна 

форма, придава му най-пълен и завършен израз Платон и александрийските философи само го 

разпространяват и опростяват. Ние вече сме при неговия извор - край бреговете на Ганг и в Хималаите. 

 

КНИГА ТРЕТА ХЕРМЕС /ТОТ/ 

ТАЙНИТЕ НА ЕГИПЕТ 

О, сляпа душа! Въоръжи се със Светилника на Тайните и в земната нощ ще откриеш светлия си 

Двойник, небесната Душа. Върви след този божествен водител и нека той бъде твоят Дух. Защото в 

него е ключът на мислите ти и на бъдещите ти съществувания. 

    Книга на мъртвите 

Вслушайте се в себе си и се вгледайте в безкрайността на пространството и на времето. Там 

звучи песента на Звездите, гласът на Числата, хармонията на Сферите. 

Всяко слънце е една мисъл на Бога и всяка планета - един образ на тази мисъл. За да узнаете 

божествената мисъл, о, души, вие в мъки слизате и се изкачвате по пътя на седемте планети и на 

техните седем небеса. 

Какво правят звездите? Какво казват Числата? Какво движат със себе си Сферите? О, изгубени 

или спасени души, те казват, те пеят, те движат вашите съдбини! 

Хермес 

 

СФИНКСЪТ 

В сравнение с Вавилон - мрачната столица на деспотизма - Египет е истинска крепост на 

свещената наука в Древния свят, училище за най-славните му пророци, убежище и лаборатория за най-

благородните традиции на човечеството. Благодарение на големите археологически разкопки на 

чудесни сгради ние днес познаваме Египет по-добре от всички цивилизации, предшествали гръцката, 

защото той отново разтваря пред нас историята си, писана върху страници от камък
22

. Разкриват се 

паметниците му, разчитат се йероглифите му и ни остава само да проникнем в най-дълбоките загадки 

на неговата мисъл - в тайната наука на неговите жреци. Това учение, практикувано в храмовете и 

благоразумно прикривано под булото на тайните, ни показва едновременно душата на Египет, тайните 

на неговата политика и важната му роля в световната история. 

Нашите историци говорят за фараоните по същия начин, както за деспотите на Ниневия и 

Вавилон. За тях Египет е всевластна и войнстваща монархия като Асирия и се различава от нея само 

защото е просъществувала няколко хилядолетия повече, Дали те се замислят върху факта, че докато в 

Асирия царската власт е смазвала свещеничеството, за да го направи свое оръдие, то в Египет жреците 

винаги са властвали над царете и са налагали волята си дори в най-неблагоприятните за себе си 

                                                           
22 По въпроса вж. Сhampollion.Египет на фараоните; Вunsen. Аegyptische Аlterthumer Lepsius. Denkmeller: Рaul Рierret. Le 

livre des morts; Framcois Lenormaht. Histoire des peuples de l,Orient; Мaspero. Histoire ancienne des pesplies de l,Orient. и др. 
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времена, прогонвали са деспотите, ръководели са народа и са вършели това с такова интелектуално 

превъзходство, с такава дълбока и скрита мъдрост, каквито нито една учителска институция не е 

постигала в никоя страна и в никоя епоха. Замислят ли се за всичко това? Не вярвам, Защото вместо да 

извлекат безбройните заключения от този съществен факт, нашите историци едва го забелязват и явно 

не му отдават никакво значение. И не е нужно човек да бъде археолог или езиковед, за да разбере, че 

безпощадната омраза между Асирия и Египет произтича от обстоятелството, че тези два народа 

олицетворяват два противоположни принципа в света и че египетската цивилизация дължи дългото си 

съществуване на своето религиозно и научно устройство, което е било по-силно от всички революции. 

От арийската епоха до персийските завоевания и до александрийската епоха,т.е.повече от пет 

хиляди години, Египет е крепостта на чистите възвишени учения, които в своята цялост съставят 

науката за принципи те - бихме могли да я наречем „езотеричното православие" на древността. 

Изреждат се петдесет династии, Нил залива цели градове с наносите си, финикийците нахлуват в 

страната и биват прогонени. Сред приливите и отливите на историята, под формата на 

идолопоклонството на външния си политеизъм Египет запазва старата основа на тайната си теогония и 

на свещеническата си организация. Тази организация противостои на вековете като пирамидата в Гиза 

- полузаровена от пясъците, но непокътната. Благодарение на сфинксовата си неподвижност,запазваща 

тайната, благодарение на своята гранитна съпротива Египет става ос, около която се завърта 

еволюцията на религиозната мисъл на човечеството, преминавайки от Азия в Европа: Юдея, Гърция, 

Етрурия са огнища на различни цивилизации, но откъде те черпят своите основополагащи идеи, ако не 

са съкровищата на Древния Египет? Мойсей и Орфей създават две противоположни и чудесни 

религии: едната се слави със строгия си монотеизъм, а другата - със сияйния си политеизъм. Но къде 

можем да съзрем техния образец? Къде Мойсей намира силата, енергията, смелостта да претопи един 

полудив народ така, както желязото се топи в пещта, и откъде Орфей се сдобива с вълшебната сила да 

накара боговете да заговорят като добре акордирана лира на душата на очарователните варвари? - В 

храмовете на Озирис, в древния Гнербах, наричан от посветените в тайните Град на Слънцето или 

Слънчев Ковчег, защото съдържа синтеза на божествената наука и всички тайни на посвещаването. 

Всяко лято, когато в Абисиния валят поройни дъждове, река Нил променя цвета си и придобива 

онзи кървав оттенък, за който говори Библията. Реката приижда до есенното равноденствие и надалеч 

залива бреговете си. 

Но застанали на своите гранитни основи под ослепителното слънце, храмовете, издълбани в 

скалите, гробниците, пирамидите отразяват величието на развалините си в Нил, превърнат в море. По 

същия начин египетското свещеничество надживява времето с организацията и със символите си - 

тайни, останали дълго време недостъпни за науката. В храмовете, в гробниците и в пирамидите е 

създадено и подготвено прочу тото учение за Словото-Светлина, за световното Слово, което Мойсей 

ще затвори в златния си кивот, а Исус ще стане негов жив светилник. 

Истината сама по себе си е неизменна, само тя надживява всичко, но променя както 

обиталищата си, така и своите форми и се разкрива на различни места и в различно време. „Светлината 

на Озирис", озарявала някога дълбините на природата н на небесните сводове за посветените в 

тайните, завинаги угасва в напуснатите скривалища. Сбъдват се думите на Хермес към Асклепий: „О. 

Египет, Египет! За бъдните поколения от теб ще останат само фантастични легенди и нищо твое няма 

да пребъде освен думите, изсечени върху камъните." 

Бихме искали обаче да запалим един лъч от тайнственото слънце на светилищата и да тръгнем 

по тайния път на древното египетско посвещаване, доколкото ни позволява досегът до прозренията на 

езотеричното учение и беглото отражение на вековете. 

Но преди да проникнем в храма, нека хвърлим поглед върху големите периоди от живота на 

Египет преди времето на хиксосите. 

Почти толкова древна, колкото очертанията на днешните континенти, първата египетска 

цивилизация започва при древната червена раса
23

. Огромният сфинкс в Гиза, близо до голямата 

пирамида, е нейно дело. Още когато Делтата не съществува (образувана по-късно от наносите на Нил), 

чудовищното животно символ вече е легнало върху гранитния си хълм пред веригата на либийските 

планини и гледа морските вълни, които се разбиват в краката му - там, където днес се стеле пясъкът на 

пустинята. Сфинксът, това първо творение на Египет, става главният му символ, неговият отличителен 

белег. Най-древното свещеничество го е изваяло като изображение на спокойната и страшна с тайните 

                                                           
23 Според Fr. Lenormant, Histoire de l,Orient, II, 25, в един надпис от времето на IV династия за сфинкса се говори като за 

паметник, чийто произход се губи в мрака на времената, затрупан от пясъка на пустиня та и забравен от дълги поколения, 

преди да бъде намерен случайно. А IV династия ни пренася 4000 г. пр. н. е. От това може да се съди за древността на 

сфинкса. 
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си природа. Човешка глава се из дига над тялото на бик с нокти на лъв и с прибрани орлови криле от 

двете страни. Това е земната Изида, природата в земното единство на царствата си, понеже жреците от 

незапомнени времена са знаели и са проповядвали, че във великата еволюция човешката природа е 

произлязла от животинската.В това същество, съчленено от бик, лъв, орел и човек, се съдържат и 

четирите животни от видението на Иезекиил, те символизират четирите елемента на макро- и 

микрокосмоса: вода, земя, въздух и огън - основата на тайна та наука. Затова по-късно, когато 

посветените в тайните виждат свещеното животно, легнало при входа на храмовете и на подземните 

гробници, те усещат да оживява в самите тях тази тайна и мълчаливо прибират духовните си криле, 

насочвайки ги към вътрешната истина. Защото още преди Едип те знаят, че сфинксът изобразява 

човека, микрокосмоса, божествения деятел, който съдържа в себе си всички елементи и всички сили на 

природата. 

Червената раса оставя само един свидетел за своето съществуване - сфинкса в Гиза, 

неоспоримото доказателство, че тя си е поставила и е разрешила по своему великата задача. 

 

ХЕРМЕС 

Черната раса, която наследява господството над света от червената, превръща Горен Египет в 

свое главно светилище. Името на Хермес-Тот, тази загадъчна личност, която първа посвещава Египет в 

тайните учения, без съмнение е свързана с първото и мирно смешение на бялата и черната раса в 

районите на Етиопия и Горен Египет, извършено много преди арийската епоха. Хермес е нарицателно 

име - както Ману и Буда. То означава едновременно човек, каста и бог. Човекът Хермес е първият, 

посветил Египет в тайните Кастата е жреческото съсловие, носителят на митовете, а богът - планета на 

Меркурий, уподобена в сфера та си на един вид духове, посветени в божествените тайни. С една дума, 

Хермес е представител на свръхземната област на небесното посвещаване. В метафизичната област на 

света всички тези неща са свързани с тайни сходства като с невидима нишка. Името на Хермес е 

символът, който ги обхваща, вълшебният звук, който предизвиква появяването им. На това се дължи 

неговото обаяние. Гърците, ученици на египтяните, го наричат Хермес Трисмегист, или Тримогъщ, 

защото го считат за цар, законодател и жрец. Той е образ на епоха, в която свещеничеството, царската 

власт и правосъдието са обединени в един-единствен управителен орган. Египетската хронология на 

Манетон нарича тази епоха царства на боговете. Тогава не съществуват нито папирусът, нито 

фонетичната писменост, но вече съществува свещената идеография. Науката на жреческото съсловие е 

записана с йероглифи върху колоните и стените на гробниците. Значително обогатена, по-късно тя е 

пренесена в библиотеките на храмовете. Египтяните преписват на Хермес четирийсет и две книги от 

областта на тайната наука. Гръцката книга, позната под името „Хермес Трисмегист”. навярно съдържа 

само променени, но изключително ценни откъслеци от древната теология, която е като fiat lux, 

осветила Мойсей и Орфей. Учението за Огъня-Начало и за Словото-Светлина, съдържащо се във 

Видението на Хермес, ще остане върхът и средоточието на египетското посвещаване. 

Сега ще се опитаме да възпроизведем това видение на учителите, тази мистична роза, която 

разцъфва само в мрака на светилищата и в загадъчността на великите религии. Някои думи на Хермес, 

пропити с древна мъдрост, могат да ни подготвят за това. „Никоя от нашите мисли - казва той на 

ученика си Асклепий - не би могла да разбере Бога, нито пък някой език да го определи. Онова, което е 

безтелесно, невидимо, безформено, не може да бъде разбрано от нашите чувства; онова, което е вечно, 

не може да бъде измерено с късата мярка на времето: защото Бог е неизразим. Наистина, Бог може да 

надари някои от избраниците си със способността да се издигнат над материалните неща, да доловят 

сиянието на върховното му съвършенство - но тези избраници не могат да намерят думите, с които да 

предадат на обикновен език невещественото видение, което ги е накарало да потреперят. Те могат да 

обяснят на човечеството второстепенни те причини на създанията, които минават пред очите им като 

образи на световния живот, но първопричината остава забулена и можем да я разберем само като 

преминем през смъртта." Така говори Хермес за не познатия Бог пред входа на подземните гробници. 

Учениците му, които проникват с него в техните дълбини, се научават да го познават като живо 

същество
24

. Книгата говори за смъртта на Хермес като за заминаването на някой бог. „Хермес видя 

                                                           
24 Научната и езотерична теология, казва Масперо в „Древна история на източните народи", е монотеистична още от 

времето на Древната Империя. Твърдението за основополагащата единственост на божието същество е изложено формално 

и с голяма енергия в текстовете от тази епоха. „Бог е един и единствен, той е, който съществува в същността си, 

единственият жив  във веществеността си, единственият творец на небето и на земята, който не е роден." Едновременно 

Баща, Майка и Син, той ражда, дава живот и е вечен; и тези три лица, вместо да нарушават единството на божията природа, 

изграждат безкрайното и съвършенство. Неговите атрибути са необятността, вечността, независимостта, всемогъщата воля, 

безграничната доброта. „Той създава собствените си части, които са боговете" - твърдят старите текстове. Всеки от те зи 
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целостта на нещата и след като ги видя, той разбра и след като ги раз бра, той имаше силата да прояви 

и разкрие това. Той написа онова, което бе мислил; той скри по-голямата част от онова, което бе 

написал, като едновременно мълчеше и говореше като мъдрец, за да могат бъдещи те поколения да 

открият тези неща. И като заповяда на своите братя - боговете - да бъдат негова свита, той се изкачи 

при звездите..." 

Политическата история на народите понякога може да бъде разглеждана изолирано, но тяхната 

религиозна история не може да бъде разделяна. Религиите на Асирия, Египет, Юдея и Гърция могат да 

бъдат раз брани само в тяхната връзка с древната индоарийска религия. Разглеждани поотделно, те са 

само загадки, обхващани в тяхната цялост, те представят едно великолепно развитие, в което се 

обясняват взаимно. С една дума, историята на която и да е отделна религия винаги ще бъде 

ограничена, суеверна и измамна, единствено религиозната история на човечеството е истинска. От тази 

висота се долавят само теченията, които обикалят около цялото земно кълбо. Египетският народ, най-

независимият и най-неподатливият на външни влияния, не е могъл да избегне този универсален закон. 

Пет хиляди години преди новата ера светлина та на Рама, запалена в Иран, блясва над Египет и става 

законът на Амон-Ра, слънчевия бог на Тива. Това е средството, което позволява на Египет да 

противостои на толкова революции. Менес е първият цар съдия, първият фараон, изпълнител на този 

закон. Той не се осмелява да унищожи старата теология на Египет, която е и негова. Фараонът само я 

утвърждава и й дава възможност да процъфти, като я обединява с нова социална организация: 

поверява свещенодействието, т. е. образованието и поучението, на един съвет, правосъдието - на друг 

съвет, а управлението - на двата. Царската власт се възприема като представител на съветите и е 

подчинена на техния контрол. В основата на обществото стои относителната независимост на номите 

(общините). Всъщност това е управление ни посветените в тайните. Египет притежава като върховен 

законодател и ръководител един сбор от науки, познати под името Озирис (О-Зир-Ис), и това е 

интелектуалният господар. Голямата пирамида е негов символ и математически израз. Така че 

фараонът, който получава сана си чрез посвещаване в храма, който упражнява своите жречески и 

царски функции от престола коренно се отличава от асирийския деспот, чиято неограничена власт се 

основава върху престъплението и кръвта. Фараонът е коронованият посветен в тайните или поне 

ученик и оръдие на посветени. През вековете фараоните защищават от вече деспотичната Азия и от 

анархичната Европа закона на Овена, който играе ролята на правосъдие и на международен арбитър. 

Около 2000-ата г. пр.н.е. Египет е връхлетян от най-страшната криза, която може да сполети 

един народ: чуждото нашествие и завоюване. Финикийското нахлуване е последица от големия 

религиозен разкол в цяла Азия, който надига народните маси и сее разногласия и раздори в храмовете. 

Под предводителството на царете пастири, наричани хиксоси, това нашествие като потоп залива 

Делтата и Среден Египет. Схизматиците царе носят със себе си една опорочена култура и йонийска 

изнеженост, азиатски разкош, харемски нрави и грубо идолопоклонство. Съществуването на Египет е 

застрашено, неговият разум е в опасност, заплашена е и световната му мисия. Но той притежава 

устойчива душа, т. е. организирано тяло от посветени в тайните, хранители на древната наука на 

Хермес и Амон-Ра. Какво прави тази душа? Тя се оттегля в светилищата си, събира всичките си сили, 

за да може по-успешно да се противопостави на неприятеля. На пръв поглед свещеничеството 

примирява с нашествениците и завоевателите, които въвеждат закона на Бика и обожаването на вола, 

Апис. Но скрити в храмовете си двата съвета запазват като свещено съкровище своята наука, митовете 

си, древната си и чиста религия, а заедно с нея и надеждата за възстановяването на династията. В тази 

епоха жреците разпространяват сред народа легендата за Изида и Озирис, за неговото разкъсване и за 

сина му Хор който го възкресява, намирайки разпръснатите части от неговото тяло, отнесени от река 

Нил. Жреците развихрят въображението на народа с великолепието на мистериите. Укрепват обичта 

му към старата религия, като представят нещастията на богинята, нейните ридания за загубения и 

небесен съпруг и надеждата и в божествения поръчител - в сина й Хор. Но в същото време посветените 

в тайните правят езотеричната истина неуязвима, като я забулват с тройно було. На 

разпространяваното народно обожаване на Изида и Озирис съответства вътрешната и добре обмислена 

организация на малките и на големите Тайни. Те са оградени с почти непреодолими препятствия, със 

странни опасности. Измислени са морални изпитания, изисква се клетва за мълчание, а смъртно 

наказание очаква посветените, които биха разгласили дори най-малката подробност от Тайните. 

Благодарение на своята строга организация египетското посвещаване в тайните става не само убежище 

на езотеричното учение, но и надежда за народностно възкресение и училище за бъдещите религии. 

Докато коронованите завоеватели царуват в Мемфис, Тива бавно подготвя възраждането на страната. 

                                                                                                                                                                                                                     

второстепенни богове, смятани за идентични на единствения Бог, може да образува свои подобия, от които произлизат по 

същия начин други, по-низши подобия. 
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От нейния храм, от слънчевия й  ковчег из лиза спасителят на Египет Амас, който прогонва хиксосите 

след десетвековно властване, възстановява правата на египетската наука и мъжествената религия на 

Озирис. 

Така Тайните спасяват душата на Египет от чуждото потисничество, и то за благото на 

човечеството, защото силата на тяхната организация и могъществото на посвещаването са толкова 

големи, че запазват най -добрата нравствена сила и висшия интелектуален подбор. 

Древното посвещаване в тайните се основава върху едно схващане, което е по-здраво и по-

възвишено от нашето. Ние сме разединили възпитанието на тялото, на душата и на духа. Нашите 

природни науки, макар и много напреднали сами по себе си, изключват принципа на душата и нейния 

живот във вселената, наша та религия не задоволява нуждите на разума, нашата медицина не иска и да 

знае нито за душата, нито за духа. Съвременният човек търси удоволствие без щастие, щастие без 

наука и наука без мъдрост. Древност та дори не допуска възможността за разделяне на тези сфери. Във 

всички области тя държи сметка за тройствената природа на човека. Посвещаването в тайните е един 

постоянен устрем на цялото човешко същество към изумителните висини на духа, откъдето може да се 

господства над живота. „За да достигне до господство - казват тогавашните мъдреци, - човек трябва да 

претопи напълно своето физическо, нравствено и интелектуално същество. Това претопяване обаче е 

възможно само чрез едновременното упражнява не на волята, на съзерцанието и на размисъла. В 

тяхното пълно съгласие човек може да развие способностите си до неизмерими предели. Душата 

притежава заспали чувства, които посвещаването - в тайните пробужда. Със задълбочено изучаване, с 

постоянно прилежание човек може да влезе в съзнателен досег с тай ните сили на вселената. С 

чудотворно усилие той може да стигне до духовното проникване, да си отвори пътищата към 

задгробния живот и да стане способен да се запъти натам. Само тогава той може да каже, че е победил 

съдбата си и че още тук е извоювал божествената си свобода. Само тогава посветеният в тайните може 

да посвещава другите, да стане поет и чудотворец, т. е. ясновидец и създател на души. Защото само 

онзи, който заповядва на себе си, може да заповядва и на другите; само онзи, който е свободен, може 

да освобождава." 

Така разсъждават древните посветени в тайните. Най-великите сред тях живеят и действат 

именно по този начин. Така че истинското посвещаване не е безсмислена мечта, не е и само научно 

изследване, а самосъздаване на душите, тяхното издигане във висините и кристализирането им в 

божествения свят. 

 

Нека се пренесем във времето на Рамзес, в епохата на Мойсей и Орфей, около 1300-ата, г. 

пр.н.е., и нека се постараем да проникнем в египетското посвещаване. Паметниците, които можем да 

си представим, книгите на Хермес, еврейските и гръцките митове ни дават възможност да преживеем 

неговите възвишени етапи и да разберем до известна степен най-висшето му откровение. 

 

ИЗИДА. ПОСВЕЩАВАНЕ. ИЗПИТАНИЯ 

Във времето на Рамзесите египетската цивилизация блести в апогея на своята слава. Фараоните 

от XX династия, ученици и рицари-мечоносци на светилищата, като истински герои водят борба 

против Вавилон. Египетските стрелци преследват либийците бадоните, нумидийците до Централна 

Африка. Флотилия от четиристотин кораба преследва разколниците до устието на Инд. За да се 

противопоставят по-успешно на нападенията на Асирия и на нейните съюзници, Рамзесите са 

прокарали стратегически пътища, стигащи до самия Ливан, и са построили цяла верига укрепления 

между Мажеддо и Керкемиш. Нескончаеми кервани се стичат от пустинята, от Радазиех до Елефантин. 

Строежите  продължават безспирно и създават работа за хора от трите континента. Колонната зала в 

Карнак, където всеки стълба достига височината на Вандомската колона, е ремонтирана, храмът на 

Абидос се украсява с чудеса на ваятелското изкуство, а Доли ната на Царете - с величествени 

паметници. Издигат се сгради в Бубаст, в Луксор, в Спеос Ибсамбул. В Тива една триумфална арка с 

колони напомня за превземането на Кадеш. В Мемфис се издига Ремезиумът, заобиколен с гора от 

великански обелиски, статуи и монолитни колони. 

Сред тази кипяща дейност, сред този пленителен живот мнозина чужденци, копнеещи да бъдат 

посветени в тайните, идват от далечните брегове на Мала Азия или от планините на Тракия и спират в 

Египет, привличащи от славата на храмовете му. Пристигнали в Мемфис, те биват поразени от 

удивление. Паметници те, зрелищата, мистериите - всичко издава богатство и величие. След обреда на 

царското посвещаване, което се извършва тайно в светилището, те виждат как фараонът излиза от 

храма пред множеството, как се качва върху големия си щит, носен от Дванайсет военачалници с 

големи ветрила, Пред него дванайсет млади мъже носят върху обшита със злато възглавница 
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царствените отличителни знаци: скиптъра с глава на овен, меч, лък и много други оръжия. Зад него 

вървят служителите от царския двор и духовенството, следвано от посветените в големите и Малките 

тайни. Първосвещениците носят бели тиари и нагръдници те им, обсипани със символни скъпоценни 

камъни, блестят на слънцето. Дворцовите сановници носят ордените на Агнето, на Овена, на Лъва, на 

Крина и на Пчелата, окачени на изкусно изработени масивни верижки. Шествието завършват 

задругите с емблемите си и с разветите си знамена
25

. През нощта лодки, великолепно украсени със 

знамена, разхождат царските оркестри из изкуствените езера, в центъра на които се виждат танцьорки 

в свещени пози и  свирачки на теорби. 

Но не това удивително великолепие търсят те. Желанието да проникнат в тайната на нещата, 

жаждата за знание - ето кое ги е довело от толкова далеч. Те знаят, че в светилищата на Египет живеят 

магове облада тели на божествената наука. И те искат да узнаят тайната на боговете. Жреци от техните 

родни краища са им говорили за „Книгата на мъртвите", за някакъв таен свитък, който бил полаган под 

главите на мумиите като предсмъртно напътствие, и след това са им разказали за задгробното пътуване 

на душата, за което свидетелстват жреците на Амон-Ра. С пламнало любопитство и с някакъв 

вътрешен трепет, примесен със съмнения,те са проследили дългото пътуване на душата след живота, 

нейното изкупление в една огнена земя, пречистването на обвивката, срещата й със злия лодкар, който 

гледа право в лицето, явяването й пред четирийсет и двамата земни съдии, оправдаването й от Тот, 

най-после влизането й и нейното преобразува не в светлината на Озирис. От това можем да съдим за 

влиянието на тази книга и за целия духовен поврат, който египетското посвещаване е извършило с 

този пасаж от „Книгата на мъртвите": „Тази глава" е била намерена в Хермополис, написана с 

изумрудени букви върху алабастрова плоча, пред краката на бога Тот, по времето на цар Мерикар, от 

принц Хастатеф, когато той е пътувал, за да наглежда храмовете. Той отнесъл намерения камък в 

царския храм. О, велика тайна! Той вече не виждаше, той вече не чуваше, след като прочете тази тъй 

чиста и свещена глава. Той вече не доближи никоя жена и не яде вече нито месо, нито риба
26

. Но 

доколко са достоверни тези тревожни разкази, тези загадъчни свещени картини, зад които умът си 

играе със страшната задгробна тайна? - Само Изида и Озирис знаят това! - са им отговаряли. Но кои са 

тези богове, за които така потайно им разказват? За да разберат това, чужденците чукат на вратите на 

големите храмове в Тива или в Мемфис. Служители ги завеждат в галерията на един вътрешен двор, 

чиито грамадни колони приличат на великански лотоси, поддържащи със силата за многобройността 

си слънчевия свод на храма на Озирис. Главният жрец се приближава към новодошлите. 

Величествеността на чертите му, спокойствието на лицето му, тайнствеността в неговите черни, 

непроницаеми, на изпълнени с вътрешна светлина очи тревожат посетителите. Този поглед прониква в 

дълбините на душата. Чужденците чувстват, че се намират пред човек, от когото нищо не може да 

остане скрито. Жрецът на Озирис пита новодошлия за родния му край, за семейството му й за храма, 

където се е учил. Ако в този кратък, но проницателен разговор чужденецът се окаже недостоен да 

узнае тайните, един мълчалив и безвъзвратен жест му посочва вратата. Не ако главният жрец реши, че 

молителят е въодушевен от искрено желание да узнае истината, той го кани да върви след него. 

Минават през галерии, през вътрешни дворове, после през проход, издялан в скалите, непокрит и 

ограден с колони и сфинксове, и се озовават в малък храм, който служи за вход към подземните 

скривалища и гробници. Вратата на този храм е плътно прикрита със статуя на Изида в естествена 

големина. Богинята е седнала със затворена книга на коленете, в поза на размисъл и самовглъбване 

лицето й е забулено, под статуята се чете надписът: 

Никой от смъртните не е повдигал булото ми. 

- Тук е вратата на светилището на тайните - казва главният жрец. - Виж тези два стълба. 

Червеният представлява възнасянето на духа към светлината на Озирис, а черният - заробването му от 

материята, и това падение на духа може да се превърне в унищожение. Който се докосне до нашата 

наука и до нашето учение, рискува живота си. Слабите и злите намират в тях лудостта или смъртта, 

само силните и добрите постигат живота и безсмъртието. Мнозина неблагоразумни са влезли през тази 

врата, но не са излезли живи. Тя е бездна, от която се завръщат само неустрашимите. Затова размисли 

добре над това, което искаш да направиш, над опасностите, на които ще се изложиш, и ако смелостта 

ти не е готова да посрещне всяко изпитание, откажи се от намерението си. Защото затвори ли се 

вратата зад тебе, ти вече няма да можеш да се върнеш. 

Ако чужденецът упорства в желанието си, главният жрец отново го завежда във външния двор и 

го представя на служителите в храма. Сред тях той трябва да прекара една седмица и да извършва най-

черната работа, като слуша химните и обмива тялото си. Наложено му е пълно мълчание. 

                                                           
25 Книга на мъртвите, гл. LХІV. 
26 Пак там. 
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Когато настъпва вечерта на изпитанията, двама неокори
27

  (помощници) отново завеждат 

готвещия се да бъде посветен пред вратата на светилището на тайните. Отзовават се в един мрачен 

черен вход без видим изход. От двете страни на тази тъжна зала в блясъка на светилниците 

чужденецът вижда редица от статуи с човешки тела и с глави на животни: на лъвове, на бикове, на 

хищни птици и на змии, които сякаш се при смиват на минаващия. В края на този зловещ проход, през 

който се минава мълчаливо, стоят мумия и човешки скелет, изправени едни срещу други. С безмълвен 

жест двамата неокори показват на искащия да бъде посветен една дупка в стената, зинала срещу него. 

Това е входът към коридор - толкова нисък, че в него Може да се влезе само с пълзене. 

- Ти още можеш да се върнеш - казва единият. - Вратата на светилището не е затворена. Ако пък 

държиш на намерението си трябва да продължиш пътя си в тази дупка без надежда за връщане. 

- Ще остана! - казва новопосвещаваният, като събира цялата си смелост. 

Тогава му дават запален светилник. Неокорите го оставят и шумно затварят вратата на 

светилището. Всяко колебание вече е безсмислено - трябва да се влезе в ниския коридор. Едва 

промъкнал се на колене, чужденецът чува глас от дъното на подземието: 

- Тук умират лудите, които са пожелали наука и власт! 

В коридора се получава чудодеен акустичен ефект и тези думи се повтарят седем пъти в 

отдалечаващо се ехо. Трябва обаче да се върви напред. Коридорът се разширява, но се спуска по 

стръмния склон. Най-после дръзкият пътник се озовава пред нещо като фуния, която стига до една 

дупка. Желязна стълба се спуска надолу и новопосвещаваният слиза по нея. На последното стъпало 

ужасеният му поглед съзира страшен кладенец. Слабият светилник, който той стиска конвулсивно в 

треперещата си ръка, хвърля смътна и неясна светлина в бездънната тъмнина. Какво да прави? Назад 

не може да се върне, а надолу го очаква пропадане в  най-дълбок мрак, в ужасна нощ. Всред голямата 

си беда; той съзира вляво някаква пукнатина. Стиснал с едната си ръка стълбата и протягайки другата 

ръка със светилника, той вижда стъпала. Стълба! Това е спасението! Той се втурва към нея, започва да 

се изкачва и се избавя от бездната, зинала под него! Стълбата се издига като свредел нагоре в скалата. 

Най-накрая новопосвещаваният в тайните се озовава пред бронзова решетка, която води към просторна 

галерия, поддържана от високи кариатиди. Виждат се и стенописи. На всяка от двете стени има по 

единайсет фрески, осветявани от кристални полилеи, които красивите кариатиди държат в ръцете си. 

Един жрец, наричан пастофор (пазител на свещените символи), отваря решетката и посреща 

новопосвещавания с благосклонна усмивка. Той го поздравява за благополучно издържаните първи 

изпитания, после го повежда из галерията и му обяснява значението на свещените стенописи. Под 

всеки стенопис има една буква и едно число. Двайсет и двата символа представляват първите двайсет и 

две тайни на езотеричната наука, т. е. абсолютните принципи, универсалните ключове, които, 

съединени с волята, стават извор на всяка сила и на всяка мъдрост.  

 

Тези принципи се запечатват в паметта чрез съответствието им с буквите на свещения език и с 

числата, свързвам с буквите. 

Всяка буква и всяко число в този език изразява един троичен закон, който се отразява върху 

божествения, върху умствения  и върху физическия свят. Както пръстът, докосващ струната на лирата, 

произвежда звук и кара цялата струна да трепти, така духът, който съзерцава всички тайни на едно 

число, и гласът, който произнася една буква, осъзнавайки значението й, призовава сила, която изпълва 

и трите области: божествената, умствената и физическата. 

Така буквата А, която съответства на цифрата 1, изразява божествения свят: абсолютното 

същество, от което произлизат всички същества; в света на разума тази буква изразява единството, 

извора и съчетанието на числата; във физическия свят изразява човека, върха на преходните същества, 

който чрез развитието на своите способности се издига в концентричните сфери на безкрайността. 

Единицата у египтяните е изобразявана от първосвещеник в бяла дреха, със скиптър в ръка и със 

златна корона на главата. Бялата дреха символизира чистотата, скиптърът - властта, златната корона - 

световната светлина.  

Новопосвещаваният в тайните не разбира всичко странно и ново, което чува, но при думите на 

паетофора пред хубавите стенописи, гледащи с безстрастната сериозност на боговете, пред него 

запрозират непознати пространства. Зад всеки от символите той съзира цял низ от внезапно 

предизвикани мисли и образи. За първи път навлиза в същността на света благодарение на 

тайнствената верига на причините. Така, като обяснява на ученика си при всяко число и при всяка 

                                                           
27 В тази книга се използва предимно гръцкият превод на египетските думи. 
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буква смисъла на тайните, учителят го води от Изида Урания към колесницата на Озирис, от 

поразената от гръм кула към блестящата звезда и накрая към короната на първосвещениците.  

- И узнай - казва пастофорът - какво означава тази корона: всяка воля, която се съединява с 

Бога, за да прояви истината и да служи на правдата, още в този живот съучаства на божията власт над 

съществата и над нещата и това е вечната награда на освободените духове.   

Слушайки думите на учителя, новопосвещаваният е обзет от смесица от удивление, страх и 

възхищение. Това са първите проблясъци на светилището и съзираната там светлина му се струва като 

възраждане на божествен спомен. 

Но изпитанията не са свършили. Пастофорът замълчава и отваря врага към тесен и дълъг свод, в 

дъното на който пращи буен огън. 

- Но там неминуемо ще умра! - казва новопосвещаващият и разтреперан поглежда водача си. 

- Сине мой - отговаря пастофорът, - смъртта плаши само извратените същества. Някога и аз 

минах през този пламък - като през поле, осеяно с рози. 

И решетката на галерията на тайните отново се затваря зад посветения Ученикът се приближава 

към огъня за да види, че неговите буйни пламъци са само оптична измама, създавана от триенето на 

насмолени цепеници, поставени клинообразно върху решетки. Една пътека по средата на мнимия огън 

му позволява бързо да го прекоси. След изпитанието на огъня идва изпитанието на водата. 

Новопосвещаваният трябва да мине през застояла и черна вода в ослепителната светлина на цял пожар 

от нефт, който избухва зад него в залата на огъня. След това двама помощници го завеждат 

разтреперан в тъмна пещера, където се вижда само едно легло с формата и мекотата на мозък. То се 

осветява слабо от проблясъците на бронзов светилник, окачен на свода. Помощниците избърсват 

ученика, напръскват тялото му с благовония, обли чат го в дрехи от тънък ленен плат и го оставят сам 

с думите: 

- Почини си и чакай главния жрец! Новопосвещаваният отпуска отпадналото си я разбито от 

умора тяло върху великолепното покривало на леглото. След толкова бурни вълнения спокойствието е 

сладостно. Пред очите му преминават свещените изображения, които е видял - всички тези странни 

фигури, сфинксове, кариатади. Но защо едно от тези изображения се появява постоянно - като 

халюцинация? Той вижда пред очите му упорито да преминава тайнствената буква Х като колело, 

окачено на оста си между две колони. От едната страна се изкачва Херманубис, духът на Доброто, 

хубавият юноша; от другата страна Ти фон, духът на Злото, пада с главата надолу в пропастта. Между 

двата духа, на върха на колелото, седи сфинкс, стиснал меч в ноктите си. 

Неясна сладострастна музика, извираща сякаш от дъното на пещерата, заличава тази картина от 

паметта. Тихите и неопределена звуци, изпълнени с дълбока тъга. Слуха му гъделичка някакъв звънлив 

ромон. Той трепти като арфа и звучи като флейта прилича на сподавяни въздишки, страстни като 

огнени дихания. Обладан от пламенно мечтание, чужденецът затваря очи. Когато ги отваря, той вижда 

на няколко крачки от леглото си пленително видение, изпълнено с живот и с порочно очарование. Една 

жена от Нубия, облечена в дреха от пурпурен и прозрачен газ, с огърлица на шията, подобна на 

жриците на тайните на Мили та, го обгръща с поглед и държи в лявата си ръка чаша, обкичена с венец, 

от рози. Това е жена от онзи нубийски тип, чиято страстна и шеметна чувственост съсредоточава в 

себе си всички омайващи прелести на женското животно: изпъкнали скули, разширени ноздри, устни, 

сочни като червен и вкусен плод. Черните й очи блестят в тъмнината. Новопосвещаваният в тайните 

скача и без да знае дали да се страхува, или да се радва, инстинктивно кръстосва ръце на гърдите си. 

Но робинята пристъпва бавно и с наведени очи прошепва тихо: 

- Страхуваш ли се от мене, хубав чужденецо? Аз ти нося наградата на победителите, забравата 

на мъките, чашата на щастието... 

Новопосвещаваният се колебае. Тогава нубийката отмаляло присяда на леглото и го обгръща с 

умолителен поглед, пълен с томителна и упорита пламенност. Тежко на новопосвещавания, ако дръзне 

да се надве ся над тази уста,. ако се осмели да се опие от горещото благоухание на тези бронзови 

рамене. Ако се реши да докосне ръката на жегата и да потопи устните си в чашата, той ще бъде 

изгубен... ще падне в леглото си, обхванат и притиснат от пламенни обятия. Но след като задоволи 

дивашкото си и страстно желание, течността,която го гали, ще го унесе в тежък сън. Когато се събуди, 

той ще бъде сам, обладан от безпокойство. Светилникът ще хвърля зловеща светлина върху 

омачканото легло. Пред него ще се изправи един човек - главният жрец, йерофантът, който ще му 

каже: 

- Ти излезе победител в първите изпитания. Но ти, който се стремиш да се издигнеш духовно и 

да получиш висши знания, бе по-беден от първото изкушение на чувствата и падна в бездната на 

материята. Кой то живее като роб на чувствата си, той живее в тъмнина. Ти предпочете тъмнината 
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пред светлината. Бях те предупредил за опасностите, на които се излагаш. Ти спаси живота си, но 

загуби завинаги своята свобода. Ще бъдеш роб в храма, а тук може и да умреш. 

Но ако новопосвещаваният в тайните е разлял течността от чашата и е отблъснал 

съблазнителката, дванайсет неокори със светилници в ръце го заобикалят, за да го заведат тържествено 

в светилището на Изида, където жреците, наредени в полукръг и облечени в бели дрехи, го очакват. В 

дъното на ослепително осветения храм той вижда огромна статуя на Изида, излята от метал, със златна 

роза на гърдите и увенчана със седмоъгълна диадема. Тя държи в обятията си своя син Хор. Пред 

статуята на богинята свещеник облечен в пурпурни дрехи, посреща новодошлия и под най-страшни 

заплахи и проклятия го кара да положи клетва, че ще пази мълчание и ще се покорява на повеленията 

на богинята. После го приветства от името на цялото общество като брат и като бъдещ посветен в 

тайните. Пред тези почитани и величествени учите ли ученикът на Изида се чувства като пред самите 

богове. Възнесен, надвишил сам себе си, той за първи път се озовава в света на истината. 

 

ОЗИРИС. СМЪРТ И ВЪЗКРЕСЕНИЕ 

До този момент обаче новопосвещаваният е прекрачил само прага на този свят. Защото едва 

сега започват дългите години на ученичеството. Преди да се извиси до небесната Изида, той трябва да 

познае земната Изида да изучи физичните и антропогоничните науки. Времето му е разпределено и той 

размишлява в килията си,изучава йероглифите в залите и дворовете на храма, просторен като град и 

слуша поученията на учителите си. Той изучава науката за минералите и растенията, историята на 

човека и на народите, медицина, архитектура и свещена музика. Във времето на това дълго 

ученичество той трябва не само да узнава, но и да предусеща да придобие силата на себеотричането. 

Древните мъдреци вярват, че човек обладава истината само тогава, когато тя стане част от неговото 

вътрешно същество, дело на собствената му душа. Но тази задълбочена работа на поглъщане и 

преобразуване е придружена и със свободата на собствения размисъл. На пръв поглед учителите с 

нищо не помагат на ученика той често се учудва на тяхната студенина и равнодушие. Те само 

внимателно го наблюдават, подчиняват го на неумолими правила, изискват пълно послушание, но в 

това, което разкриват пред него, никога не прекрачват определена граница. На неговите безпокойства и 

на въпросите му отговарят: „Чакай и работи!" Тогава го обладават внезапни смущения, горчиви 

съжаления, ужасни подозрения. Не е ли станал роб на дръзки измислици, на черни магьосници, които 

подчиняват волята му на някаква коварна цел? Истината бяга от него, боговете го напускат, той е 

самотник и пленник на храма. Истината се е явила пред него като сфинкс. Сега обаче сфинксът му 

казва: „Аз съм Съмнението!" И крилатото животно с безстрастна женска глава и с лъвски нокти го от 

нася, за да разкъса тялото му сред горещите пясъци на пустинята. 

Тези кошмари се редуват с часове на спокойствие и на божествено предчувствие. Тогава той 

разбира символичния смисъл на изпитанията, през които е преминал с влизането си в храма. Защото, 

уви, черният кладенец в който за малко не бе паднал, се оказва по-светъл от бездната на неизмеримата 

истина; огънят, през който бе минал, изглежда по-безопасен от страстите, които ще разпъват плътта 

му; ледената мътна вода, в която себе хвърлил, му се струва по-топла от съмнението, в което затъва и 

се дави духът му в ужасните часове на кошмара. 

В една от залите на храма в две редици се простират онези свещени изображения на двайсет и 

двете тайни, които му бяха изтълкувана в подземието през нощта на изпитанията. Тези тайни, които 

прозират още в самото начало на науката за тайните са самите стълбове на теологията, но човек трябва 

да премине всички изпитания на посвещаването, за да ги разбере. Оттогава никой от учителите му не 

бе говорил за тях. Позволяват му само да се разхожда из залата и да размишлява. Той прекарва дълги и 

самотни часове пред тези образи - чиста като светлината, многозначни и тържествени като вечността - 

и невидимата и неуловима истина бавно прониква в сърцето на новопосвещавания в тайните. В 

безмълвното общество на тези мълчаливи и безименни божества, всяко от които господства над 

определена област на живота, той изпитва нещо ново: отначало прониква до дъното на собственото си 

същество, после се отделя от света и някак се издига над нещата. Понякога той пита някого от 

жреците: 

- Ще ми бъде ли някога позволено да помириша розата на Изида и да видя светлината на 

Озирис?                         

Отговарят му:                      

- Това не зависи от нас. Истината не се дава. Човек или я намира в себе си, или нея намира. Ние 

не можем да те направим свой последовател - сам трябва да станеш такъв. 

- Лотосът никне на дъното на реката дълго време, преди да разцъфти. Недей да бързаш с 

цъфтежа на божественото цвете. Ако то трябва да цъфне, денят ще настъпи. Работи и се моли! 
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И ученикът отново се заема да учи и да размишлява с тъжна радост. Той вкусва строгата, но 

приятна и нежна прелест на това уединение, изпълнено с диханието на същността на съществата.Така 

текат месеци и години. Той чувства как в него се извършва бавно преобразяване, пълна метаморфоза. 

Страстите, които обсебват младостта му, се отдалечават като сенки, и мислите, който сега го 

заобикалят, се усмихват като вечни приятели. 

Понякога той усеща как земното му аз се разтапя, за да се роди едно по-чисто и по-въздушно аз. 

Обладан от това чувство, той понякога коленичи пред стъпалата на светилището. Тогава в него не 

остава нито капка възмущение, нито някакво желание или съжаление. Той предава напълно душата си 

на боговете  се посвещава на истината. „О, Изида - нарича в молитвата си, - понеже душата ми е само 

сълза от твоите очи, нека тя падне като роса върху друга душа и нека в смъртта си усетя техния аромат, 

издигащ се към теб! Ето ме - готов за жертвоприношение? 

След някоя от тези свои безмълвни молитви: изпадналият в унес ученик вижда пред себе си 

първосвещеника, явяващ се като привидение изпод земята, обгърнат от топлите лъчи на залязващото 

слънце. Учите лят сякаш чете всички мисли на ученика си и прониква в голямата драма на вътрешния 

му живот. 

- Сине мой - казва той, - наближава часът, в които истината ще бъде разкрита пред тебе. Защото 

ти, вече си я предусетил слизайки на дъното на собственото си съществуване и намирайки там 

божествения живот. Ти ще влезеш във великото, в неизразимото общуване с Посветените в тайните. 

Ти си достоен за това поради чистотата на сърцето си, поради любовта си към истината и поради 

силата на себеотричането си. Но никой не е прекрачил прага на Озирис, без да мине през смъртта и 

възкресението. Ние ще те при дружим в подземието. Бъди неустрашим, защото вече си един от нас - 

братята. 

В неясния мрак жреците на Озирис със светилници в ръка придружават новия си последовател в 

ниско подземие, което се крепи на четири колони, поставени върху сфинксове. В един ъгъл е положен 

открит мраморен саркофаг
28

. 

- Никое човешко същество - казва първосвещеникът - не може да избегне смъртта и всяка жива 

душа подлежи на възкресение. Последователят минава жив през гроба, за да влезе още в този живот в 

светлината на Озирис. И така, легни в Този гроб и очаквай светлината. Този път ти ще минеш през 

вратата на Страха и ще стигнеш до прага на Владетелството. 

Тогава посвещаваният в тайните ляга в отворения саркофаг, първосвещеникът го благославя с 

протегната ръка и всички посветени мълчаливо се отдалечават от гробницата. Един малък светилник, 

поставен на земята, още осветява с мъждивия си пламък четирите сфинкса, които поддържат колоните 

на гробницата. Едва се чува и запява хор от дълбоки гласове. Откъде иде тази погребална песен?... Тя 

замлъква, светилни кът проблясва за последен път и напълно угасва. Новопосвещаваният усеща 

самотата си в тъмнината, зад гробен студ го обхваща и сковава тялото му. Той постепенно преживява 

болезнените усещания на смърт та и изпада в летаргия. Животът му се разиграва пред него в 

последователните си сцени като нещо нереално и земното му съзнание става все по-смътно и 

неопределено. Но колкото повече усеща разлагането на тялото си, толкова най-вече етерното му 

същество де освобождава от това тяло й той се унася...        

Каква е тази блестяща и далечна точка, която се мержелее в дъното на тъмнината? Тя се 

приближава, тя расте, тя става петоъгълна звезда, чиито лъчи са обагрени във всички цветове на 

дъгата, и излъчва в тъмнината снопове от магнетична светлина. Сега вече тя е слънце, което привлича 

с белотата на неподвижния си център. Дали магията на учителите предизвиква това явления. Дали 

невидимото става видимо? Дали това е предзнаменование на небесната истина, блестящата звезда на 

надеждата и на безсмъртието? Точката изчезва, а на мястото и в нощта разцъфтява пъпка на цвете, на 

едно нематериално, но чувствително и надарено с душа цвете. Защото то разцъфтява пред него като 

бяла роза, разтваря листата си и новопосвещаваният вижда как трептят живите му листа и как се 

зачервява пламтящата му чашка. Дали това е цветето на Изида, магическата Роза на Мъдростта, която 

носи Любовта в сърцето си? Но ето че тя се изпарява като облак от ухания. Тогава унесеният се 

чувства обгърнат от топло и милващо дихание. Облакът добива причудлива форма и се превръща 

                                                           
28 Дълго време археолозите са смятали, че саркофагът в голямата пирамида в Гиза е гробницата на фараон Сезострис, 

подведени от твърдението на Херодот, който не е бил посветен в тайните и за когото египетските жреци са разказвали само 

забавни истории. Гробниците на египетските фараони са се намирали другаде. Странната вътрешна уредба на пирамидата 

свидетелства, че тя е била място за извършване на обредите на посвещаването й за тайната дейност на жреците па Озирис. 

Там е намерен кладенецът на Истината, който описахме, били са намерени и възхождащата стълба, и залата на тайните... В 

залата, наречена Залата на царете, където се намира саркофагът са водели новопосвещаваните в навечерието на 

окончателното и посвещаване. 
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човешки силует.  Това е фигурата на жена, Изида от тайнственото светилище, но по-млада, усмихната 

и лъчезарна. Прозрачно було като спирала се увива около нея и тя лото и блести. В ръката си Изида 

държи папирусов свитък. Тя приближава бавно, надвесва се над посвещавания в тайните, който  лежи 

в гроба и му казва:                       

- Аз съм твоята невидима сестра, аз съм твоята божествена душа и този свитък е книгата на твоя 

живот. В него има изписани страници, разказващи за миналите ти съществувания и бели страници за 

бъдещите ти съществувания. Един ден аз ще ви разтворя пред теб. Сега ти ме познаваш. Призови ме и 

ще дойда!  

И докато говори, от очите и блика лъч, изпълнен с нежност... О, ангелско присъствие, 

неизразимо обещание на божественото, чудесно сливане с неуловимия задгробен живот!... 

Но всичко рухва. Видението изчезва. Страшно разочарование обзема посвещавания и той се 

чувства за хвърлен в тялото си като в труп. И отново изпада в летаргия - железни обръчи сковават 

тялото му, страшна тежест притиска мозъка му, той се пробужда и вижда пред себе си 

първосвещеника, придружен от жреците. Те го заобикалят, дават му да пие живително питие и той се 

изправя. 

- Ето те възкресен - му казва първожрецът пророк. - Ела да отпразнуваш с нас посвещаването си 

и да споделяш братската вечеря на посветените. Разкажи ни за пътуването си в светлината на Озирис, 

защото отсега нататък ти си наш. 

Нека се пренесем сега заедно с йерофанта и с новопосветения в обсерваторията на храма, сред 

топлия блясък на египетската нощ. Там първожрецът на храма прави пред новопосветения едно велико 

разкрити те - разказва му Видението на Хермес. Това видение не е записано на папирус. То е издялано 

със знаци символи върху монолитите - паметниците на подземната тайна гробница, известна само на 

пророка първо свещеник. Тълкуването на това видение се предава устно от първосвещеник на 

първосвещеник.                  

- Слушай ме сега внимателно - казва първожрецът пророк, - това видение съдържа вечната 

история на света и кръга на всички неща. 

 

ВИДЕНИЕТО НА ХЕРМЕС
29

 

Един ден Хермес заспива след като много време е размишлявал за произхода на нещата. Тялото 

му е обхванато от тежко вцепенение, но духът му се издига в пространството. Струва му се, че едно 

огромно съ щество без форма вика името му. 

- Кой си ти? - пита Хермес ужасен. 

- Аз съм Озирис, Върховният Разум, мога всичко да разкрия. Кажи какво желаещ? 

- Да съзерцавам източника на съществата, о, божествени Озирис, и да позная Йога. 

- Ще се изпълни.  

Хермес веднага усеща как го облива приятна светлина. През прозрачните и вълни минават 

пленителните образи на всички, същества. Но внезапно го обгръща страшна тъмнина със зловеща 

форма. Хермес се озовава сред влажен хаос, изпълнен с дим и чудовищен рев. Тогава един глас се 

провиква от бездната. Това е гласът на светлината. Веднага тънки огнени езици лумват от влажните 

дълбини и се издигат до етерните висини. Хермес се извисява заедно с тях и отново е в 

пространството. Бездната поглъща хаоса, звездни хорове ехтят над главата му, гласът на светлината 

напълва безкрайността. 

- Разбра ли онова, което видя? - казва Озирис на Хермес, обхванат от мечтания и увиснал между 

небето и земята. 

- Не - казва Хермес. 

- Е, добре, ти ще го узнаеш и ще го разбереш. Ти видя вечността. Първата светлина, която видя, 

е божественият разум, който в могъществото си съдържа вонящи неща заедно с образите на всички 

същества. Тъмнината, в която потъна след това, е материалният свят, в който живеят земните хора. Но 

огънят, който блика от дълбините, е Словото Божие. Бог е Бащата, Словото е синът, тяхното единение 

е Животът. 

- Колко странно се чувствам! - казва Хермес. - Аз вече виждам, но не с телесните си очи, а с 

духовните. Как стана това? 

- Дете на праха - отговаря Озирис, - то е, защото Словото е в теб. Онова, което чува, вижда и 

действа в теб, е самото Слово, свещеният огън, сътворяващата дума! 

                                                           
29 Видението на Хермес стои в началото на книгите на Хермес Тримогъщ под названието „Поамандрес". Древното 

египетско предание достигнало до нас в александрийска и малко променена форма. Опитахме се да пресъздадем този 

основен и важен откъс от учението на Хермес, защото той представлява висшето посвещаване и езотеричния синтез. 
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- Понеже е така - казва Хермес, - позволи ми да видя живота на световете, пътя на душите, 

покажи ми от къде идва човекът и къде отива! 

- Нека бъде според желанието ти! Хермес отново става по-тежък от камък и пропада през 

пространствата. Най-после той се озовава на върха на една планина. Нощ е, тялото му тежи като 

желязо.     

- Погледни нагоре! - казва Озирис.  

Тогава Хермес вижда чудесна гледка. Безкрайният простор на звездното небе го обгръща със 

своите седем сфери. Само с един поглед той обхваща седемте небеса над главата си като седем 

прозрачни и концентрични кълба, а той е техният звезден център. Млечният път опасва последното 

кълбо. Във всяко кълбо се движи по една планета с различна форма, знак и светлина, придружавана от 

своя дух. Докато поразеният Хермес съзерцава величественото им движение, Озирис му обяснява: 

- Гледай, слушай и виждай. Ти виждаш седемте сфери на всеки живот, през тях душите падат и 

се издигат. Седемте духове са седемте лъча на Словото-Светлина. Всеки от тях е господар на една от 

областите на Духа, на една от фазите на душите. Най-близкият до теб е Духът на Луната - с неспокойна 

усмивка и увенчан със сребърен сърп. Той господства над ражданията и умиранията. Освобождава 

душите от телата ги привлича с лъчите си, Над него бледият Меркурий показва пътя на падащите и 

издигащите се души с жезъла си, който съдържа науката. По-нагоре блестящата Венера държи 

огледалото на Любовта, където душите ту се забравят, ту отново се разпознават. Над нея Духът на 

Слънцето издига тържествения светилник на вечната Красота. Още по-нагоре Марс размахва меча на 

правосъдието. От престола си над лазурна та област Юпитер държи скиптъра на върховното 

могъщество, което е Божият Разум. На границите на света, под знаците на зодиака, Сатурн носи 

кълбото на световната мъдрост
30

. 

- Виждам - казва Хермес - седемте области, които съдържат видимия и невидимия свят. Виждам 

седемте лъча на Словото-Светлина, на единствения Бог, който минава през тях и ги управлява чрез 

самите тях. Но ,о, учителю и господарю мой, как хората пътуват през всички тези светове? 

- Виждаш ли - казва Озирис - светещите семенца, които падат от Млечния път в седмото небе? 

Това са зародишите на душите. Те живеят като пара в областта на Сатурн и са щастливи и безгрижни, 

но не знаят нищо за щастието си. Падайки от сфера в сфера, те се обличат във все по-тежки дрехи. Във 

всяко въплъщение придобиват по едно ново сетиво – според средата, която населяват. Жизнената им 

енергия се увеличава, но обличайки все по-плътни тела, те забравят небесния си произход. Така се 

извършва падането на душите, които идват от божествения Етер. Те все повече стават пленници на 

материята, и упоени от живота, се спускат като огнен дъжд, със сладострастни тръпки, минават през 

областите на Скръбта, на Любовта и на Смъртта и пристигат в земния си затвор, където и самият ти 

въздишаш, пленен в огнения център на земята, и където божественият живот ти изглежда напразна 

мечта. 

- Душите могат ли да умират? - пита Хермес. 

- Да - отговаря гласът на Озирис, много от тях умират в това съдбовно слизане. Душата е 

дъщеря на небето и нейното пътуване е изпитание. Ако в своята необуздана и безразсъдна любов към 

материята тя забра ви произхода си, то божествената искра, която носи в себе си й която би могла да 

стане по-блестяща от звезда, се завръща после в Етера като атом без живот, а душата се обхваща от 

вихъра на грубите елементи. 

При тези думи на Озирис Хермес настръхва, защото страшна буря го обвива с черен облак. 

Седемте небе са изчезват а гъста пара. Той вижда там сенки на хора, които издават странни викове, а 

призраци на чудовища ги отнасят и разкъсват сред нечувани охкания и проклятия. 

- Такава е - казва Озирис - участта на безвъзвратно погубените подли и злобни души. Техните 

мъки свършват с разрухата им - те се лишават от съзнание. Но виж - парите се разсейват и седемте 

кълба отново се появяват на небето. Погледни ги сам. Виждаш ли тези сонмове души, които се опитват 

отново да се издигнат към областта на Луната? Едни от тях падат на земята като орляци птици при 

страшна буря. Други със силни махове на крилата си стигат до по-висшата сфера, която ги увлича във 

въртенето си. Щом стигнат там, те отново придобиват способността да съзерцават божествените неща, 

но сега вече не се задоволяват с отражението им всред, мечти за безпомощно блаженство. Те пак се 

увиват от него, но обогатени с яснотата на съзнанието си, осветено от скръбта, и със силата на волята 

си, калена в борбата. Те светят, защото съдържат нещо божествено, което си отразява и в делата им. 

Закали и ти душата си, о, Хермес, и проясни помрачения си дух чрез съзерцанието на тези далечни 

                                                           
30 Без съмнение тези богове са носели други имена на египетски език. Но седемте космогонични бога се срещат във всички 

митологии и съответстват един на друг по чувствата и атрибутите си. Общият им корен е в древното езотерично предание. 

Тъй като западната традиция е възприела латинските им имена, ние ги запазваме за по-голяма яснота. 
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полети на душите, които се издигат отново в седем те сфери и блестят като светкавици! Защото и ти 

можеш да ги последваш, стига да но искаш да се издигнеш. Погледни как те се роят и образуват 

божествени хорове - всяка от тях застава под закрилата на духа, когото предпочита. 

Най-красивите души живеят в областта на Слънцето, най-мощните се издигат до Сатурн. Някои 

от тях отново се изкачват при Отеца и заемат мястото си сред творците, защото и самите те са творци. 

Понеже там, където всичко свършва, всичко започва отново и така е вечно. И седемте кълба заедно 

означават: Мъдрост! Любов! Справедливост! Красота! Блясък! Наука! Безсмъртие! 

- Ето - казва йерофантът - онова, което е видял древният Хермес, и онова, което са ни предали 

неговите наследници. Думите на мъдрия са като седемте тона на гамата, изсвирени на лира. Те 

съдържат в себе си цялата музика заедно с числата и законите на вселената. Видението на Хермес 

прилича на звездното небе, чиито неизмерими дълбини са осеяни със съзвездия. За детето то е само 

свод със златни гвоздеи, но всъщност е безграничният простор, където световете се движат с 

чудодейна точност. Това видение съдържа в себе си вечните числа, знаците за призоваване и 

магическите ключове. Колкото по-добре се научиш да го съзерцаваш и да го разбираш, толкова повече 

ще виждаш да се разширяват границите му.Така един и същ закон управлява всички светове. 

И пророкът на храма коментира свещения текст. Той обяснява, че Словото-Светлина 

представлява божествеността в нейното статично състояние - в състоянието й на пълнота. Той доказва 

тройствената й природа, която е едновременно разум, сила  и материя; дух, душа и тяло; светлина, 

слово и живот. Същността, проявата и субстанцията са три форми на израз, които взаимно се 

обуславят и са неотделими. Тяхното единение е божественият и краен принцип на разума, законът на 

триединството, който господства изцяло над съзнанието. 

Така йерофантът води ученика си до идеалния център на вселената, до деятелния принцип на 

Същество то, обяснява му времето и пространството и му разказва много сложни неща. Защото втората 

част на видението представя божествеността в динамичното й състояние, т. е. в дейното й развитие, с 

други думи, видимата и невидимата вселена, живот небе. Седемте сфери, свързани със седемте 

планети, символизират седемте принципа, седемте различни състояния на материята и на духа. Те са 

седемте цвята, през които всеки човек и всяка цивилизация трябва да преминат в слънчевата система. 

Седемте космогонични бога са висшите духове, управляващи всички сфери и на свой ред произлезли 

от неизбежната еволюция. Така че за древния посветен в тайните всеки велик бог е символът и 

покровителят на множество духове,в които е възпроизвеждан с хиляди изменения и които в своята 

сфера влияят върху човека и върху земните неща. Седемте духа във видението на Хермес са седемте 

деви на Индия, седемте Амеша Спента на Персия, великите ангели на Халдея, седемте сефиропи
31

 на 

Кабалата, седемте архангели на християнското Откровение. И числото 7, което обхваща вселената, не 

трепти само в седемте цвята на дъгата, в седемте тона на гамата. То се появява и в човешкото тяло, 

което по същността си е троично, но в еволюцията си е седморно
32

.  

- Така - завършва йерофантът - ти си проникнал до прага на великата тайна. Божественият 

живот се появи пред тебе иззад призраците на реалността. Хермес ти даде възможността да познаеш 

невидимото небе, светлината на Озирис, скрития Бог на вселената, който диша чрез милиони души, 

който дава живот на техните блуждаещи сфери и на работещите им тела. Сега трябва само да вървиш в 

тази посока и да избереш пътя си, за да се издигнеш при чистия Дух. Защото отсега нататък ти си един 

от възкресените живи. Помни, че съществуват два главни ключа към науката. Ето първия: Външността 

на нещата е като тяхната вътрешност, малките са като големите, само един закон съществува и онзи, 

който твори, е един. Нищо не е малко и нищо не е голямо в Божието дело. Ето втория: Хората са 

богове смъртни и 6оговете са хора безсмъртни. Блажен е онзи, който разбира тези думи, защото той 

притежава ключа към всички неща. Помни, че законът на тайната открива великата истина. Цялото 

познание може да бъде разкрито само на наши те братя, които са преминали през същите изпитания 

като нас. Истината се измерва с разума и трябва да се открива от слабите, които биха полудели от нея, 

да се скрива и от злите, които биха разбрали само откъслеци от нея - откъслеци, които ще им послужат 

сами като разрушителни оръжия.Затвори истината в сърцето си и нека тя говори чрез делата ти. Нека 

науката бъде твоята сила, вярата - твоят меч, и мълчанието - твоята несломима броня.               

                                                           
31 В Кабалата има десет сефиропи. Първите три представляват божията троичност, а другите седем – еволюцията на 

вселената. 
32 Ще дадем египетските названия на това седморно човешко тяло, което намираме и в Кабалата: Шат - вещественото тяло, 

Аиш - жизнената сила, Ка - двойното етерно, или астралното тяло, Хатн - жизнената душа, Бау или Ба - рационалната душа, 

Шейди - духовната душа. Ку - божествения дух. Развитието на тези основни идеи на езотеричното учение намираме у 

Орфей и особено у Питагор. 
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Няма съмнение, че разкритията на пророка на Амон-Ра, които разтварят пред новопосветения в 

тайните толкова просторни хоризонти да разбере себе си и вселената, му правят дълбоко впечатление, 

когато биват доверявани в обсерваторията на храма в Тива и сред светлата тишина на египетската нощ. 

Колоните, покривите и белите тераси спят под краката му сред тъмните гъсталаци на кактусите и 

палмите. Далеч ните големи монолити и огромните статуи на боговете стоят като неподкупни съдии 

около тихото си езеро, Трите пирамиди, геометричните фигури на тетраграмите и на свещения 

седмоъгълник се губят сред хоризонта, където издигат сивите си върхове. Необозримата небесна твърд 

е осеяна със звезди. С нови очи посветеният гледа звездите, които току-що са разкрити пред него като 

бъдещи жилища. И когато накрая позлатената лодка на луната се появява на повърхността на тъмното 

огледало на Нил, реката, която се губи в небето като дълга синя змия, новопосветеният мисли, че 

вижда ладията на Изида да плува по река та на душите да го отнася към слънцето на Озирис. Той си 

припомня „Книгата на мъртвите" и смисълът на всички символи сега се избистря в ума му. След 

всичко, което е видял и научил, той си въобразява, че се намира в полуздрачното царство на Аменти - 

тайнственото междуцарствие между земния и небесния живот, където покойниците добиват 

способността да виждат и да говорят. И той започва голямото пътува не - пътуването към 

безкрайността и преражданията. Хермес вече му е простил и го е признал за достоен. Той му е казал 

тайната на великата загадка: „Само една душа, великата душа на Всичко, е родила всички души, които 

блуждаят във вселената." Въоръжен с великата тайна, той се качва в ладията на Изида. Тя по тегля на 

път. Издигната до етерните пространства, тя плува из междузвездните територии. Обширните лъчи на 

величествената зора разкъсват лазурните була на небесните хоризонти и хорът на славните духове на 

Акхиму-Секу, сдобили се с вечен покой, вече пее: „Стани Ра-Харахути! Слънце на духовете! Онези, 

които са в твоята лодка, са обладани от възторг! Те възклицават в лодката на милионите години. 

Целият божествен свят е изпълнен с радост, въздавайки слава на великата свещена лодка. Веселие 

цари в тайнствения храм. О,стани, Амон-Ра-Хорахути! Слънце, което само се създава!" И 

новопосветеният в тайните отговаря гордо: „Аз стигнах до страната на истината и на опрощението. Аз 

възкръсвам като жив бог и стоя до боговете, които обитават небето, защото съм като тях.". 

Такива надменни мисли, такива дръзки надежди се вселяват в духа на новопосветения в нощта 

след мистичния обред на посвещаването. На следващия ден в коридорите на храма, сред ослепителната 

светлина тази нощ му изглежда сън, но какъв незабравим сън е това първо пътуване в неосезаемия и  

невидим свят! Тук отново чете надписа на статуята на Изида: „Никой смъртен не е повдигал булото 

ми;"  Едно ъгълче на булото обаче се е повдигнало, за да се опусне отново, и той се е пробудил в 

страната на гробищата. О, колко далеч сега е той от сънуваните краища! Защото пътуването с лодката 

на милионите години е дълго! Най-после той почти е разбрал крайната цел. Макар видението му да е 

само сън, детска представа на още грубото му от земните изпарения въображение, той все пак не може 

да се съмнява в това друго съзнание, което бе почувствал да се ражда, в тази двуединна тайнственост, в 

това небесно аз, което му се бе явило толкова живо в звездната си красота и което му бе говорило на 

сън. Какво е то - някоя душа посестрима или неговият дух, или отражение на вътрешния му дух, или 

едно предчувствие за бъдещото му същество? Чудно е това и тайнствено! Но вероятно е била цялата 

действителност и ако е душата му, то това е истинската му душа. Какво не би направил той, за да я 

намери отново? И милиони години да живее, той няма да забрави този божествен час, когато бе видял 

своето друго аз чисто и сияещо
33

. 

Посвещаването е извършено. Посветеният в тайните е ръкоположен за жрец на Озирис. Ако е 

египтянин, той остава в храма; ако е чужденец, може понякога да се завръща в родния си край, за да 

разгласява нова та религия или за да изпълни някаква мисия. Но преди да замине, той се обвързва 

тържествено със страшна клетва, че ще пази пълно мълчание за тайните на храма. Той може да 

съобщава онова, което е видял или чул, да разкрива учението на Озирис само под тройното було на 

митологическите символи или на загадъчността. Ако наруши тази клетва, рано или късно го постига 

тежка смърт, колкото я далеч да избяга. Мълчанието е щит за силата му. 

Завърнал се при йонийските брегове, в бурния град, сред бесните страсти, между множеството 

от хора, които живеят като безумни, без да познават самите себе си, той често мисли за Египет, за 

пирамидите, за храма на Амон-Ра. Тогава отново вижда съня от подземната гробница. И както лодката 

го залюлява сред водите на Нил, така това бяло видение плува над калната и бушуваща река на живота. 

В някои мигове той чува същия глас и това е гласът на светлината. Той пробужда в душата му някаква 

неземна музика и казва: „Душата е забулена светлина. Когато човек не се грижи за нея, тя започва да 

                                                           
33 В египетското учение човек е бил считан като притежаващ съзнание само за жизнената и за рационалната си душа, 

наричана Хати и Баи. По-висшите части на съществото му, духовната му душа Шейди и божественият дух Ку, съществуват 

в него като безсъзнателен зародиш и се развиват само отвъд този живот, когато и самият човек става един Озирис. 
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отслабва и угасва, но когато в нея се налее свещеното масло на любовта, тя се засилва и гори като 

безсмъртен светилник." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКИТЕ ПОСВЕТЕНИ 

МОЙСЕЙ, ОРФЕЙ, ПИТАГОР 

 

ЕДУАРД ШУРЕ 

СЪДЪРЖАНИЕ 

КНИГА ПЪРВА 

МОЙСЕЙ МИСИЯТА НА ИЗРАЕЛ 

1. Монотеистичната традиция и патриарсите на пустинята 

2. Посвещаване на Мойсей в Египет. Бягството при Иотор 

3. Сефер Бересхит 

4. Видението на Синай 

5. Изход. Пустинята. Магия и чудотворство 

6. Смъртта на Мойсей 

КНИГА ВТОРА 

ОРФЕЙ 

7. Доисторическа Гърция. Вакханките. Видението на Орфей 

8. Храмът на Юпитер 

9. Празникът в темпейската долина 

10. Призоваване 
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11. Смъртта на Орфей 

КНИГА ТРЕТА 

ПИТАГОР ТАЙНИТЕ НА ДЕЛФИ 

12. Гърция в шести век преди новата ера. 

13. Години на пътуване 

14. Делфийското прорицалище. Теоклея 

15. Школата и учението 

16. Семейството на Питагор. Участта на неговата школа 

 

 

КНИГА ПЪРВА МОЙСЕЙ 

МИСИЯТА  НА  ИЗРАЕЛ 

Не съществуваше за него нищо забулено и скрито и той покриваше с було същността на всичко, 

което беше видял. 

Надпис на статуята на Фтамер, първосвещеник в Мемфис. Лавър  

Най-трудната  и  най-загадъчната  от свещените книги, Битие, съдържа толкова тайни, 

колкото и думи, и всяка нейна дума крие в себе си по няколко тайни.  

Свети Жером  

Син на миналото и великан на бъдещето, тази книга (първите десет глави на Битие), 

наследница на цялата наука на египтяните, носи в себе си и зародишите на бъдещите науки. Тя 

притежава Всичко най-дълбоко и най-тайнствено в природата, всички чудеса, които духът можа да 

обхване, всичко най-възвишено в разума.  

 Фабър д'Оливие.  

 La langue hebraigue reconstituee.  

 

МОНОТЕИСТИЧНАТА ТРАДИЦИЯ И ПАТРИАРСИТЕ НА ПУСТИНЯТА  

Откровението е старо колкото и съзнателното човечество. Дело на вдъхновението, то датира от 

незапомнени  времена. Достатъчно е да се вгледаме внимателно в свещените книги на Иран, Индия и 

Египет, за да се уверим, че основополагащите идеи на езотеричнто учение представляват скритата, но 

трайна основа на Откровението. В тях намираме невидимата душа, изходния принцип на тези велики 

религии. Всички велики начинателни са озарявани понякога от сиянието на основната истина. Но 

светлината, която приемат, се оцветява в багрите, съответстващи на таланта им, на тяхната мисия, на 

времето и на страната. Ние видяхме арийското посвещаване начело с Рама, брахманското - с Кри- шна, 

посвещаването на Изида и Озирис - с Жреците на Тиба. Нима можем да отречем, че брахманите и 

Жреците на Амон-Ра познават нематериалния принцип на Върховния Бог - същностната догма на 

монотеизма - и единството на природата? Без съмнение те не схващат зараждането на света като 

моментно действие, като някакъв каприз на божествеността, както мислят нашите първи теолози. Но 

умело, постепенно, посредством произхода и еволюцията, те извличат видимото от невидимото, 

вселената – от неизмеримите дълбини на Бога. Мъжко-Женската двойственост на човека произлиза от 

първоначалната единица; живата тройственост на човека и на Вселената - от творческата двойственост 

на човека, и т.н. Свещените числа са вечното слово, ритъмът и оръдието на божествеността. 

Съзерцавани с проницателност и сила, в духа на посветения в тайните, те предизвикват и 

представляват както вътрешният строеж на света, така и вътрешният строеж на човека - по същия 

начин, както точният звук, предизвикан от докосването на лъка по стъкло, покрито с пясък, е 

изображение на хармоничните форми на трептенията, които изпълват със звуковите си вълни 

просторното царство на Въздуха. 

Но египетският езотеричен монотеизъм никога не излиза Вън от светилищата. Неговата свещена 

наука е привилегия за малцина. Външни врагове започват да пробиват стените на тази дребна крепост 

на цивилизацията. В епохата, до която стигнахме, в XII в. пр. н. е., Азия вече затъва в обожаването на 

материята. Индия бързо върви към своя упадък. Една могъща империя се издига на бреговете на Тигър 

и Ефрат. Вавилон, този огромен и чудовищен град, зашеметява околните номадски народи. Царете на 

Асирия се провъзгласяват за монарси на четирите краища на света и искат да прострат границите на 

царствата си до мястото, където земята свършва. Те смазват народите, пленяват ги, правят специални 

пленнически войски и ги тласкат едни срещу други. Никакво човешко право, никакъв религиозен 

принцип, само необуздана лична амбиция - такъв е законът на наследниците на Нин и Семирамида. 

Науката на халдейските Жреци е ценна, но не толкова чиста, възвишена и въздействаща, колкото 

науката на египетските Жреци Там свещеничеството винаги упражнява известна власт върху царете. 
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Фараоните са ученици на свещеничеството и ни кога не стават жестоки и омразни деспоти като 

вавилонските царе. Във Вавилон свещеничеството, угнетено и смазано от царете, още отначало е 

превърнато в оръдие на деспотизма. На един барелеф в Ниневия се вижда изображението на Нимрод 

като силен и могъщ великан, който притиска към гърдите си и удушава с мускулестата си ръка млад 

лъв. Смисълът е красноречив: така царете на Асирия удушават иранския лъв, героичния народ на 

Заратустра, като убиват първосвещениците му, опозоряват звездогадателите му, налагат откуп на 

царете му. Ако ришите на Индия и Жреците на Египет със своята мъдрост донякъде възцаря ват 

Провидението на земята, то може да се каже, че властта на Вавилон е царството на сляпата Съдба, т.е. 

на сляпата груба сила. Така Вавилон става центърът на световната анархия, неподвижното око на 

социалната буря, която обгръща Азия с вихрушките си. Това е грамадното и страшно око на Съдбата - 

винаги отворено, дебнещо, за да разкъса и погълне народите. 

Какво може да направи Египет срещу стремителното нахлуване? Малко остава да бъде погълнат 

от хиксосите. Той се бори храбро, но не може да се противопоставя дълго време. Шест века след това 

персийският циклон, заменящ вавилонския, ще помете храмовете и фараоните му. Египет, който 

притежава в най-висша степен гения на посвещаването и на мълчанието, никога не е притежавал гения 

на разпространяването и разширяването. Дали ще пропаднат съкровищата на науката? По-голямата 

част от тях без съмнение е заробена и когато идват александрийците, те намират само откъслеци. Но 

два народа с противоположни способности запалват светилниците си от светилищата на Египет. 

Единият от светилниците огрява дълбините на небето, а другият облива и преобразява земята. Това са 

народите на Израел и Гърция. 

Значението на народа на Израел в историята на човечеството изпъква още от пръв поглед, и то по 

две причини: първо, защото той поражда монотеизма и, второ, защото поражда християнството. Но 

целта, която Провидението преследва с мисията на Израел, се изяснява само когато в символите на 

Стария и Новия завет се види цялата езотерична традиция на миналото, често в прикрита форма. 

Тогава ролята на Израел става очевидна.Израилтяните образуват свързващото звено между световете 

на Изтока и на Запада. Естествената последица от монотеистичната идея е обединяването на 

човечеството около един бог и около един закон. Но докато теолозите поддържат своята наивна, 

всъщност детинска, идея за бога и докато хората на науката го пренебрегват или чисто и просто 

отричат неговото съществуване, то моралното, социалното и религиозното единство на човечеството 

ще бъде само благочестиво желание и вечен стремеж на безпомощните религии и науки. Но това 

органично единство е постижимо, когато езотерично и научно се приз нае, че именно в божествения 

принцип е кълнът на света и на живота, на човека и на живота в тяхното развитие. Дори и 

християнството разкрива възвишеността и универсалността си само в своята езотеричност. Единствено 

тогава се вижда, че то побира в себе си цялата традиция, че съдържа принципите, целите и средствата 

за окончателното и общо възраждане на човечеството. И само когато разкрие и последните свои тайни, 

християнството ще придобие истинския си облик като религия на обещанието и на изпълнението, т.е. 

на световното посвещаване. 

Мойсей - египтянин, посветен в тайните, и жрец на Озирис - безспорно е основателят на 

монотеизма. Чрез него този принцип, дотогава скрит под тройното було на тайната, излиза от дъното 

на храма, за да влезе в историята. Мойсей има смелостта да превърне висшия принцип на 

посвещаването в единствена догма на една национална религия, той има и благоразумието да разкрие 

последиците от нея само на малцина посветени в тайните и да я наложи на народа чрез страха. Съвсем 

очевидно е, че синайският пророк преследва далечни цели, които надхвърлят съдбата на народа му. 

Всеобщата религия на човечеството е истинска та мисия на Израел и тя е схващана от малцината 

пророци сред израилтяните. Но тази мисия е и тежък жребий за синовете на Израел - в изпълнението й 

еврейският народ трябва да бъде разпръснат и унищожен. Но идеята на Мойсей и на пророците живее 

и укрепва. Разбита и преобразена от християнството, подета и от исляма, макар в по-низша степен, тя 

трябва да се наложи на варварския Запад, да повлияе на са мата Азия. Напразни биха били отсега 

нататък усилията на човечеството да въстава, да се бори срещу самото себе си в конвулсивни 

страдания - то не може да не кръжи около тази централна идея така, както мъглявината се върти около 

слънцето, което я създава. Ето колко голямо е делото на Мойсей. 

За това начинание, най-колосално след арийското преселение, Мойсей намира едно готово 

оръдие – еврейските племена, особено робите, наречени Бен-Иаков (синове на Иаков), населяващи 

долината Гесем в Египет. Негови предшественици  в  установяването  на монотеистичната традиция са 

номадските миролюбиви царе Авраам, Исаак и Иаков, за които разказва Библията. 
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Нека хвърлим бегъл поглед върху тези евреи и патриарси. После ще се опитаме да очертаем 

образа на техния велик пророк, да разкажем за миражите в пустинята и за тъмните нощи в Синай, 

раздирани от гръмотевицата на Иехова. 

Не от векове, а от хилядолетия се знае за Ибрим, тези неуморни номади, тези вечни 

изгнаници*/*Ибрим означава "онези от отвъдната страна", "онези, които са преминали реката". - ВА. 

Ренан, История на израелския народ./.Братя на арабите, евреите са резултат от дребно смешение на 

бялата и черната раса, както всички семити. Тези хора, назовавани бедуини, минават в Северна 

Африка, а после разпъват шатрите си в големите пустини между Червено море и Персийския залив, 

между реката Ефрат и Палестина. Всички ски тници - амонити, еламити и едомити - си приличат. Те се 

предвижват с магарета и камили, техни къщи са шатрите, а единственото им имущество - стадата, 

които бродят заедно с тях и пасат винаги на чужда земя. Както и техните прадеди -гиборимите, 

подобни на първобитните келти, - тези независими племенанена виждат дялания камък, укрепените 

градове, тежкия принудителен труд и каменните храмове. Но все пак чудовищните градове Ниневия и 

Вавилон с великолепните си дворци, с тайните и с разврата си омайват полудивите племена. 

Привличани от тези каменни затвори, пленявани от бойниците на асирийските царе и включвани в 

техните войски, те понякога се впускат с цялата си страст в оргиите на Вавилон. Нерядко ги 

съблазняват и моавитските жени - дръзки прелъстителки с черна кожа и блестящи очи. Те ги увличат в 

обожествяването на каменни и дървени идоли и дори в обожаването на Молох (финикийски бог, на 

когото са принасяни и човешки жертви). Но копнежът по пустинята внезапно ги обладава. И там, в 

пустините, където се чува само ревът на дивите зверове, в обширните равнини, където човек се 

ориентира само по съзвездията, под студения поглед на звездите, пред които прадедите им са се 

прекланяли, те се срамуват от себе си. И ако тогава някой патриарх, някой боговдъхновен човек им 

заговори за единствения Бог, за Елелион, за Елохим, за Саваот, тези големи, диви и кръвожадни деца 

навеждат глави и коленичат, за да се помолят, кротки като стадо овце. 

Постепенно идеята за великия Елохим, за единствения Бог, за Всемогъщия, изпълва душите им, 

както дрезгавината в Падан-Харан заличава всички неравности на местността до безкрайната линия на 

хоризонта, слива  цветовете и разстоянията  до блестящата равнина на небето и обгръща вселената в 

плътен мрак под свод от сияйни звезди. 

Кои са патриарсите? Авраам (Аврам, или отец Орхам) е цар на Ур, халдейски град близо до 

Вавилон. В своите легенди асирийците го представят седящ на престола си с добродушен 

поглед*/*Пак там./. Този дребен цар, който се появява в митологиите на всички народи, защото и 

Овидий го споменава*/*Rexit Аhaemenius Pater Оrhamus, isgue.Septimus a prisco numeratur origine Beio. 

- Овидий, Метаморфози. IV, 212./, е описан в Библията като преселник от Ур в Ханаан под 

повелителния глас на Вечния: "Аз съм Бог Всемогъщ; ходи пред Мене и бъди непорочен" (Битие, 17: 

1); "И Моя завет между Мене и тебе и между твоите потомци подир тебе в родовете им Аз ще направя 

завет вечен, за да бъда Бог на тебе и на твоите потомци след тебе" (Битие, 17: 7). Преведен на 

съвременен език, този пасаж означава, че един вожд на семитско племе на име Авраам, по всяка 

вероятност посветен в тайните от халдейските жреци, е чул призива на вътрешния си глас да заведе 

племето си на запад и да му наложи вярата в Елохим. 

Името на Исаак според първите две букви ис вероятно свидетелства за египетско посвещаване, 

докато имената на Иаков и на Иосиф предполагат финикийски произход. Каквато и да е истината, 

възможно е да се допусне, че тримата патриарси са вождове или царе на различни малки народи и 

живеят в различни епохи. Далеч преди Мойсей юдаизмът ги събира в едно семейство. Исаак става син 

на Авраам, а Иаков - син на Исаак. Превръщането на духовното бащинство и във физическо е 

обичайно за дребното свещеничество. В тази митологическа генеалогия изпъква още един съществен 

факт: посветените патриарси на пусти нята имат обща монотеистична вяра. Царете получават 

предупреждения свише и духовни откровения под формата на сънища или на видения в будно 

състояние - тези явления не противоречат нито на езотерично то учение, нито на универсалния 

психичен закон, който управлява душите и световете. В библейския разказ тези видения приемат 

наивния образ на ангели, посрещани и гощавани в шатрите. 

Дали патриарсите осъзнават същността на Бога и религиозните цели на човечеството? Това е 

несъмнено. С по-неразвита политическа наука в сравнение с тази на халдейските мъдреци и 

египетските жреци те по всяка вероятност ги превъзхождат в моралната си извисеност и в душевната 

си широта, която дължат на скитническия свободен живот. За тях висшият ред във вселената, 

установен от Елохим, се проявява в обществения ред чрез светостта на семейството, уважението към 

жената, страстната обич към синовете, покровителството на племето, гостоприемството към 

чужденците. С други думи, Възвишените бащи са естествените съдии на семействата и на племената. 
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Техният патриархален жезъл е скиптър на справедливостта. Те имат властта да цивилизоват, от тях 

лъха доброта и миролюбие. Зад тази патриархална идея от време на време се съзира езотеричната 

мисъл. Така във Ветил например Иаков вижда насън стълбата, на чийто връх стои Елохим, а ангелите 

слизат и се качват по нейните стъпала - в тази картина намираме в сбит и опростен вид видението на 

Хермес и учението за низходящата и възходящата еволюция на душите. 

В два пълни с откровение стиха се разкрива един факт с огромно значение за епохата на 

патриарсите. Става дума за срещата на Авраам със събрат по посвещаване. След войната си с царете на 

Содом и Гомор Авраам отива да изрази почитанията си на цар Мелхиседек - той превива в крепостта, 

която по-късно ще стане Иерусалим. Мелхиседек, цар на Салем, заповядва да донесат хляб и вино, 

защото ще принася жертва на Елохим, на Всемогъщия Бог. После благославя Авраам с думите: 

"Благословен да бъде Авраам от Всевишния Бог, Владетеля на небето и на земята" (Битие, 14: 19). 

Очевидно е, че този цар на Салем е първо свещеник на същия бог, на когото се покланя и Авраам. 

Патриархът се отнася с него като към свой господар, причестява се заедно с него, като яде хляба и пие 

от виното му в името на Елохим, което в Древен Египет е знак за причастие сред посветените в 

тайните. Така че съществуват братство, еднакви условни знаци и обща цел между поклонниците на 

Елохим от Халдея до самата Палестина и дори може би до египетските светилища. 

Този монотеистичен заговор очаква само своя организатор. И така, между крилатия бик на 

Асирия и египетския сфинкс, сред угнетяващия деспотизъм и непроницаемата тайнственост на 

посвещаването си пробиват път избраните племена на аврамитите и иаковитите, на Бени-Израел 

(синовете на Израел). Те отбягват безсрамните празници на Вавилон, извръщат глави от оргиите на 

моавитите, от ужасите на Содом и Гомор и от чудовищната вяра на Баал. Под крилото на патриарсите 

керванът върви по пътя си, осеян с оазиси, с редки избори и с хилави палми. Като дълга нишка той се 

губи сред простора на пустинята, под пека на слънцето, под заревото на залеза и под мантията на 

мрака, над който господства Елохим. Нито стадата, нито жените, нито старците знаят целта на вечното 

пътуване. Но те вървят напред с тежките и бавни стъпки на камилите. Накъде вървят? Патриарсите 

знаят, че Мойсей ще им каже.  

 

ПОСВЕЩАВАНЕ НА МОИСЕЙ В ЕГИПЕТ. БЯГСТВО ПРИ ИОТОР  

Рамзес II е един от Великите фараони на Египет. Синът му се нарича Менефтах. По традиция той 

получава образованието си при жреците в храма на Амон-Ра в Мемфис, тъй като царете са част от 

жреческото съсловие. Менефтах е страхлив и посредствен младеж. Той няма особена склонност към 

тайните науки и по-късно става жертва на долнопробни магьосници и астролози. Негов другар в 

научните изследвания е един талантлив млад човек със странен и съсредоточен характер.  

Хозарзиф*/*Това е първото, египетското име на Мойсей/ е братовчед на Менефтах, син на 

сестрата на Рамзес II. Доведен или истински неин син е той? Това никой никога не 

узнава*/*Библейският разказ (Из ход, 1 -16) представя Мойсей като евреин от племето на Леви, 

намерен сред тръстиките на Нил и прибран от дъщерята на фараона. Майка му хитро го занесла там, за 

да трогне принцесата и да го спаси от преследване, подобно на преследването на Ирод. Но Манетон, 

египетски жрец, комуто дължим най-точните сведения за фараонските династии, сега потвърдени и от 

надписите на паметниците, твърди, че Мойсей е жрец на Озирис. Страбон, който черпи сведенията си 

също от египетските жреци, свидетелства за това. Тук египетските извори имат по-голяма стойност от 

еврейските. Египетските жреци нямат интерес да внушават на гърците или на римляните, че Мойсей 

произхожда от техните среди, докато честолюбието на евреите ги подтиква да представят основателя 

на нацията си като човек с еврейска кръв. Еврейският разказ само признава, че Мойсей е възпитан в 

Египет и изпратен да надзирава евреите в Гесем. Това е същественият факт, който свързва Мойсеевата 

религия и египетското посвещаване. Климент Александрийски също мисли, че Мойсей е бил посветен 

в египетските науки. Но в обратния случай делото на създателя на Израел би било съвършено 

непонятно./. Хозарзиф е син на храма, защото израства под колоните му. Посветен от майка си на 

Изида и Озирис още като юноша, той се облича в дрехите на левит (духовно лице), а при 

коронясването на фараона и в свещеническите процесии на големите празници носи сфода (нарамник), 

свещената чаша или кадилниците. В храма е сериозен и внимателен, заслушан в свещените хорове, в 

химните и в поученията на жреците. 

Хозарзиф е нисък, изглежда смирен и замислен, с чело на овен и с черни проницателни очи, 

неподвижни като на орел и смущаващо дълбоки. Наричат го Мълчаливия - толкова е съсредоточен, 

почти винаги мълчалив.Той често заеква, сякаш не може да намери думите си или пък се бои да изрече 

мисълта си. Изглежда дори страхлив. Но внезапно, като гръмотевичен удар, избухва в няколко думи, 

поразяващи като светкавица. Тогава всички разбират, че ако някога Мълчаливия започне да действа, 
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би бил изумително смел. Между веждите му вече се вижда онази съдбовна гънка, която сочи, че той е 

сред мъжете, предопределени да изпълняват тежки задачи, а по челото му винаги блуждае 

заплашителен облак. 

Жените се боят от младия левит - от очите му, неразгадаеми като гробници, и от безстрастното 

му лице, подобно на вратата на храма на Изида. Човек би помислил, че те предусещат враг на женския 

пол в този бъдещ представител на мъжкия принцип в религията с неговата абсолютна непримиримост. 

Майка му, принцесата, си го представя на фараонския престол. Хозарзиф е по-умен от Менефтах 

и има вероятност да се възцари с помощта на жреците. Фараоните винаги определят за свой наследник 

някого от синовете си, но след смъртта им жреците могат и да пренебрегнат решението, ако това е в 

интерес на империята. Те често отстраняват недостойните и слаби престолонаследници, за да поставят 

на трона някой принц, посветен в тайните. Менефтах вече завижда на своя братовчед, а Рамзес II 

наблюдава подозри телно младия левит. 

Един ден майката на Хозарзиф среща сина си в Серапиума в Мемфис, просторно място, осеяно с 

обелиски, с мавзолеи, с малки и големи храмове и трофейни колони - нещо като музей на славата под 

открито не бе. Дотам води широка алея, а от двете й страни са наредени шестстотин сфинкса. Левитът 

се покланя до земята пред царствената си майка и, както е редно, чака тя да го заговори. 

- Ти ще проникнеш в тайните на Изида и на Озирис - му казва тя. - Дълго време няма да те видя, 

сине мой. Но не забравяй, че в жилите ти тече фараонска кръв и че аз съм твоя майка. Погледни 

наоколо! Ако искаш, един ден всичко това... ще ти принадлежи! 

И тя му посочва обелиските, храмовете, Мемфис и целия хоризонт. 

 

Презрителна усмивка раздвижва лицето на Хозарзиф - лице гладко и неподвижно като на 

бронзова статуя. 

- Ти искаш - казва той - да бъда владетел на този народ, който се покланя на богове с глави на 

чакали и хиени? Какво ще остане от тези идоли след няколко века? 

Хозарзиф се навежда, гребва от земята шепа ситен пясък и го оставя да се изсипе между тънките 

пръсти на ръцете си пред очите на учудената си майка. 

- Ето това ще остане - добавя той. 

- Нима презираш религията на нашите бащи и науката на нашите жреци? 

- Напротив! Аз се стремя да я обхвана. Но пирамидата не помръдва. Тя трябва да се движи. Аз 

няма да стана фараон. Моето царство е далеч оттук... нататък... в пустинята! 

- Хозарзиф! - Възкликва укоризнено принцесата. - Защо богохулстваш? Огнен вятър те донесе в 

утробата ми и виждам как буря ще те отнесе! Родила съм те, а всъщност не те познавам. В името на 

Озирис, кой си ти и какво ще правиш? 

- Нима самият аз знам? Знае само Озирис - и може би ще ми каже. Но те моля да ме благословиш, 

майко, за да ме покровителства Изида и египетската земя да бъде благодатна за мен! 

Хозарзиф коленичи пред майка си, скръства почтително ръце на гърдите си и навежда глава. Тя 

му подава да помирише лотоса, който носи в косите си по обичая на посетителките на храма, а после 

се отдалечава, примирена, че никога няма да проникне в мисълта на сина си. 

Хозарзиф издържа блестящо изпитанията при посвещаването му на Изида. Надарен със 

стоманена душа и с желязна воля, той смята изпитанията  за  нищожни.  Неговият математически и 

всеобемащ ум придоб ва грамадна сила в служенето на свещените числа, а техният плодотворен 

символизъм и приложенията им са почти безгранично. Духът му презира нещата, защото те са 

привидения, и се чувства щастлив само сред абстрактните принципи. От тази висина той спокойно и 

самоуверено вниква във всичко и господства над всичко, без да проявява нито желания, нито протести, 

нито празно любопитство. 

Както за майка си, така и за своите учители Хозарзиф е загадка. Те се страхуват от сфинксовата 

му непоколебимост. Всички усещат, че не могат нито да го подчинят, нито да го отклонят от пътя му. 

Той върви по неизвестния си път като планета в невидима орбита. Първожрецът Мембра често се пита 

докъде ли ще се извиси тази сила, така съсредоточена в себе си, и този въпрос не му дава мира. Един 

ден Хозарзиф заедно с трима други жреци носи златния кивот, след който върби първожрецът при 

тържествените обреди. В кивота са десетте най-тайни храмови книги за магията и чудотворството. 

Мембра и Хозарзиф се завръщат в светилището и първожрецът му казва: 

- В жилите ти тече царска кръв. Силата и учеността ти не са присъщи на младата ти възраст. 

Какво желаеш? 

- Нищо освен това - отговаря Хозарзиф и полага ръката си върху свещения кивот, покриван от 

блестящите криле на златни орли. 
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- Значи ти искаш да станеш първожрец на Амон-Ра и пророк на Египет? 

- Не! Аз искам да знам какво има в тези книги. 

- Как би могъл да узнаеш това, което само първожреците трябва да знаят? 

- Озирис говори, както иска, когато иска и на когото иска. В кивота има само мъртви букви. Ако 

живият дух иска да ми говори, той ще ми говори. 

- Какво смяташ да правиш, за да постигнеш това? 

- Да чакам и да се подчинявам. 

Мембра предава този разговор на Рамзес II и неговите подозрения се засилват. Той се страхува, 

че Хозарзиф иска да стане фараон вместо Менефтах, и се разпорежда синът на сестра му да бъде 

назначен за све щен писар в храма на Озирис. Това е почетна длъжност, защото има отношение към 

символите във всички техни  форми,  както  и  към космографията и астрономията, но тя го отдалечава 

от трона. Синът на царската принцеса се посвещава на длъжността си със същото усърдие и пълно 

покорство, с които е работил като надзирател на египетските провинции. 

Дали Хозарзиф притежава гордостта, която му приписват? Да, ако са горди очите на пленения 

лъв, когато се взира в хоризонта през решетките на клетката си, без дори да забелязва минаващите 

край него. Да, ако са горди очите на забързания с верига орел, който с настръхнала перушина, с 

протегната шия и с разперени криле гледа слънцето. Като всички силни мъже, предопределени за 

велики дела, Хозарзиф се подчиня ва на сляпата Съдба, той усеща, че някакво тайнствено Провидение 

бди над него и ще му помогне да достигне целта си. 

Като свещен писар Хозарзиф е изпратен да инспектира Делтата. Евреите данъкоплатци в Египет, 

които населяват долината на Гесем, работят неуморно. Рамзес II свързва Пелузиум и Хелиопол с цяла 

верига укрепления. Всички египетски области са длъжни да доставят работници за строежа на 

грамадните постройки. Бени-Израел вършат най-тежката работа - дялат камъните и приготвят тухлите. 

Независими и горди, те не се подчиняват като туземците на ударите на египетските надзиратели, а с 

ръмжене се изправят и до ри отвръщат на ударите с удари. Жрецът на Озирис изпитва тайна и 

непреодолима симпатия към тези независими хора, чиито старейшини, верни на Авраамовата 

традиция, се покланят на единствения Бог; които обожават своите вождове, своите хаги и дзакени, но 

роптаят срещу египетското робство и въстават против несправедливостта. Един ден той вижда как 

надзирател бие немилостиво и жестоко беззащитен евреин. Сърцето му се разтуптява и той се 

нахвърля върху египтянина, изтръгва оръжието от ръцете му и го убива на място. Тази постъпка, 

извършена от великодушие и негодувание, предрешава неговия по-нататъшен живот. Строга присъда 

очаква жреца на Озирис, извършил убийство. А и Хозарзиф отдавна е заплаха за фараона. Животът на 

свещения писар увисва на косъм. Той предпочита сам да си наложи изкуплението. Всичко го тласка 

към самотата на пустинята, към просторите и неизвестността й - и желанието му, и предчувствието за 

мисията му, и най-вече онзи таен вътрешен глас, на който не може да се устои и който казва: "Върви! 

Това е съдбата ти!" 

Отвъд Червено море и зад Синайския полуостров, в земите на мадиамците, се издига храм, който 

не е подвластен на египетските жреци. Тези земи се простират като зелена ивица между Еламитския 

залив и Арабската пустиня. Далеч отвъд морето се мержелеят мрачните вериги на Синайската планина 

и голият й връх. Разстлана между пустинята и Червено море, защитена от вулканичен масив, тази 

усамотена земя е естествено укрепена срещу завоевания. Храмът е посветен на Озирис, но в него се 

покланят на Господ бог под името Елохим. Това светилище с етиопски произход е религиозен център 

на арабите, на семитите и на хората от черната раса, които копнеят да бъдат посветени в тайните. От 

векове Синай и Хориб са мистичният център на монотеистичната вяра. Голото и диво величие на 

планината, издигаща се самотно меж ду Египет и Арабия, ражда идеята за единствения Бог. Много 

семити ходят там, за да се покланят на Елохим. Те прекарват по няколко дни в пост и молитва в 

пещерите и галериите, прокопани в Синайската планина, но преди това отиват да се пречистят и да се 

поучат в мадиамския храм. 

Там отива и Хозарзиф.  

По това време велик жрец на мадиамците - Рагуил (наблюдател на Бога) - е Иотор (Изход, 3: 1). 

Той има черна кожа*/*По-късно (6 Числа, 12:1), след изхода, Аарон и Мария, братът и сестрата на 

Мойсей, му натякват, че е взел за съпруга етиопка. Така че несъмнено Иотор, бащата на Сепфора, е 

етиопец./ и прилича на хората от най-чистия тип на дребната етиопска раса, която четири или пет 

хиляди години е царувала в Египет и не е забравила традициите си на една от най-старите раси на 

света. Иотор не е нито вдъхновен, нито енергичен човек, но затова пък е голям мъдрец. В паметта, му и 

в каменната библиотека на храма са натрупани съкровища на науката. Освен това той е покровител на 

заселените в пустинята хора – на скитащите либийци, араби и семити.Тези Вечни скитници със своя 
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смътен стремеж към единствения Бог оста ват неизменни сред ефимерните религии и изчезващите 

цивилизации. У тях живее Вечният Бог, възпоминанието за отминали времена и голямото упование в 

Елохим. Иотор е духовният баща на тези независими племена, на тези скитници, на тези свободни 

хора. Той познава тяхната душа, предчувства съдбата им. Когато Хозарзиф поисква убежище в името 

на Озирис-Елохим, Иотор го посреща с разтворени обятия. Може би в беглеца той веднага познава 

човека, предопределен да стане пророк на изгнаниците, водач на Божия народ.  

Отначало Хозарзиф си налага изкуплението, което законът на посветените в тайните определя за 

убийците. Когато жрец на Озирис извърши убийство, макар и неволно, той бива лишен от 

предварителното си възкресение в светлината на Озирис. Хозарзиф е получил тази привилегия след 

изпитанията при посвещаването в тайните и тя го поставя много по-високо от останалите хора. За да 

изкупи престъплението си, за да възвърне отново вътрешната си светлина, той трябва да се подложи на 

по-жестоки изпитания и сам да предизвика още веднъж смъртта. След дълъг пост и с помощта на 

някакви питиета жрецът изпада в летаргичен сън и жреците го полагат в една от подземните гробници 

на храма. Понякога той остава там цели седмици*/*Временни пътешественици твърдят, че индийски 

факири, изпаднали в летаргичен сън, са били заравяни, като предварително са посочвали в кой ден да 

бъдат освободени. Един факир преживял в земята три седмици, без това да се отрази на здравето му./. 

Смята се, че през времето, прекарано под земята, той е на задгробно пътуване в Ерева, или в 

областта на Аменти, обитавана от душите на умрелите, преди те да напуснат земната атмосфера. Там 

той трябва да от крие своята жертва, да изпита мъките й, да получи опрощение от нея и да й помогне 

да намери пътя на светлината. Едва тогава той изкупва престъплението си и само тогава астралното му 

тяло се измива от черните петна, с които е било осквернено от отровния дъх и проклятията на 

жертвата. Но престъпникът може и да не се завърне от това пътуване - истинско или въображаемо - и 

когато жреците отиват да го съ будят, често намират само неговия труп.  

 

Хозарзиф не се поколебава да се подложи не само на това, но и на много други 

изпитания*/*Седемте дъщери на Иотор, за които се говори в Библията (Изход, 2: 16 - 20), очевидно 

имат символичен смисъл, Както и целият разказ, дошъл до наши дни под формата на опростено 

предание. Не звучи никак вероятно жрецът на велик храм да кара дъщерите си да пасат стадата му и да 

застави един египетски жрец да стане овчар. Седемте дъщери на Иотор са символ на седемте 

добродетели, с които посвещаваният в тайните е трябвало да се сдобие, за да отбори кладенеца на 

истината. В историята на Агар и Измаил този Кладенец се нарича "Кладенецът на живия, който не 

вижда"./. След убийството той е разбрал неотменността на нравствените закони и е изпитал дълбоките 

угризения на съвестта, задето ги е нарушил. С пълно себеотрицание той решава да принесе себе си в 

жертва на Озирис, като го моли да бъде надарен със сила, ако отново се завърне в земната светлина, за 

да може да прогласи закона на справедливостта. Когато Хозарзиф се пробужда от опасния си сън в 

подножието на храма на мадиамците, той е преобразен. Миналото му се е отделило от него, Египет 

вече не е негова земя, просторите на пустинята със скитническите племена се разстилат пред него като 

ново поле за ползотворна дейност. Той поглежда планината на Елохим, която се издига на хоризонта, и 

за първи път, като буря в облаците на Синай, пред него проблясва идеята за мисията му: да създаде от 

тези скитащи племена един боеспособен народ, който да бъде законът на върховния Бог сред 

идолопоклонството и анархията на човечеството; един народ, който ще завещае на бъдещите векове 

истината, скрита в златния кивот на посвещаването. 

В този ден Хозарзиф се нарича Мойсей, което означава "спасен", за да ознаменува новия си 

живот.  

 

СЕФЕР БЕРЕСХИТ  

Мойсей взема за съпруга Сепфора, дъщеря на Иотор, и дълги години живее при мъдреца на 

мадиамците. Етиопските и халдейските предания на храма допълват знанията му от египетските 

светилища, обогатяват неговата представа за най-древните народи на човечеството и разкриват пред 

него далечните хоризонти на бъдещето. При Иотор той намира две книги по космогония, влезли по-

късно в Битие: "Войните на Иехова" и "Поколението на Адам", и задълбочено ги проучва. 

Мойсей трябва да бъде много силен, за да извърши делото, което обмисля. Преди него Рама, 

Кришна, Хермес, Заратустра и Фо-Хи са създали религии на своите народи, но Мойсей иска да създаде 

един народ за Вечната религия. Това толкова смело, толкова ново и толкова гигантско намерение 

трябва да бъде поставено на мощна и здрава основа.  
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Затова той написва своя "Сефер Бересхит", своята "Книга за принципите" – една енциклопедия на 

науката на миналото и рамка на науката на бъдещето, един ключ към тайните, светилник за 

посветените в тях и опорна точка на целия народ. 

Как Мойсей възприема книгата Битие? Няма съмнение, че в неговия ум тя е била огрявана от 

друга светлина, че е обхващала светове много по-широки от детинския свят и малката земя, които 

виждаме в гръцкия превод на седемдесетте преводачи на Библията или в латинския превод на свети 

Жером! 

Съвременната библейска екзогетика издигна модната идея, че Битие не е произведение на 

Мойсей, че този пророк може би дори не е съществувал, а е легенда, създадена от еврейското 

духовенство четири или пет века по-късно, за да си придаде то божествен произход. Този възглед се 

основава на обстоятелството, че Битие е съставено от различни откъси (Елохист и Яхвисти) че 

сегашната му редакция е поне с четиристотин години по-късна от времето, когато израилтяните 

излизат от Египет. Установените от съвременна та наука факти за времето,когато е направена 

последната редакция на текстовете, са точни, но заключения та са произволни и нелогични. От това, че 

елохистите и яхвистите са писали четиристотин години след Изхода, не може да се прави извод, че те 

са измислили Битие, а не - че са работили върху по-стар и може би недобре разбиран текст. От това, че 

Петокнижието представя един легендарен разказ за живота на Мойсей, също не може да се прави 

извод, че то не съдържа нищо вярно. Мойсей оживява и цялото негово чудесно извисяване се изяснява, 

когато го поставим в родната му среда - в храма в Мемфис, посветен на Слънцето. А и самите дълбини 

на Битие се разкриват само в блясъка на светилниците при посвещаването на Изида и Озирис. 

Една религия не може да бъде създадена от само себе си, без някой да я основе. Съдиите, 

пророците, цялата история на Израел доказват съществуването на Мойсей, дори Исус не може да бъде 

разбран без него. Ето защо Битие съдържа същността на историята на Мойсей. Каквито и изменения да 

е претърпяла тази високо почитана мумия под праха на вековете, именно тя съдържа 

основополагащата идея, живата мисъл, завещанието на пророка на Израел. 

Народът на Израел се върти около Мойсей така неизбежно, както Земята се върти около 

Слънцето. Но по-важно е да разберем кои са били основополагащите идеи, които Мойсей е искал да 

остави на потомството в тайното си завещание "Сефер Бересхит". Този проблем може да бъде 

разрешен само от езотерична гледна точка и затова трябва да бъде поставен по следния начин. 

 

Тъй като Мойсей е египтянин, посветен в тайните, неговата образованост без съмнение е на 

висотата на египетската наука, а тя утвърждава, както и съвременната, неизменността на вселенските 

закони, развитие то на световете чрез постепенна еволюция и освен това има обширни, точни и 

основателни възгледи за душата и за невидимата природа. Ако такава е науката по времето на Мойсей 

(а той като жрец на Озирис не би могъл да не я обладава), как да я примирим с детинските идеи на 

Битие за сътворението на света и за произхода на човека? Този разказ сега се възприема буквално и 

предизвиква снизходителна усмивка дори у учениците, но нима не крие символичен смисъл и нима не 

съществува ключ за разгадаването на тайната, която той съдържа? Какъв е този смисъл? Къде да 

намерим ключа? 

Този ключ намираме: първо, в египетските символи; второ, в символите на всички дребни 

религии; трето, в синтеза на учението на посветените в тайните, до който можем да стигнем, ако 

тръгнем от ведийска Индия и стигнем до първите християни, посветени в тайните. 

Гръцките писатели твърдят, че египетските жреци са използвали три начина за изразяване на 

мисълта си. "Първият е бил ясен и прост, Вторият - символичен и образен, третият - свещен и 

йероглифен. Една и съ ща дума е имала според желанието им пряк, образен или тайнствен смисъл. 

Толкова гениален е бил техният език. Хераклит превъзходно е формулирал трите различни стила: 

говорещ, означаващ и скриващ*/*Фабър д'Оливие, Vers dores de Pythagor./. 

В теогоничните и космогоничните науки египетските жреци използват винаги третия начин на 

изразяване. Йероглифите имат три различни смисъла. Последните два могат да бъдат разбирани само с 

таен ключ. Този загадъчен и съсредоточен начин на изразяване се предписва от основната догма в 

учението на Хермес, според която един закон управлява природния, човешкия и божествения свят. 

Този език с чудодейна лаконичност, неразбираем за обикновените хора, е особено красноречив за 

посветените в тайните, защото само в един знак той представя принципите, причините и следствията, 

които сияят в божествеността и се отразяват върху сляпата природа, върху човешкото съзнание и 

върху света на чистите духове. При този на чин на изразяване посветеният в тайните обгръща и трите 

свята с един-единствен поглед. 
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Като се има предвид възпитанието и образованието на Мойсей, не може да има никакво 

съмнение, че той е написал Битие с египетски йероглифи, имащи троен смисъл. Той е поверил 

ключовете на наследниците си и им е обяснил всичко устно. Но когато по бремето на Соломон Битие е 

преписана с финикийски букви; когато след вавилонското пленничество Ездра го написва с халдейски 

арамейски букви, еврейското духовенство почти не умее да си служи с тези ключове. 

Накрая гръцките преводачи на Библията нямат  почти  никакво  понятие  от езотеричността на 

текстовете. Свети Жером, въпреки сериозните си намерения и забележителния си ум, не е можел да 

вникне в първоначалния смисъл, когато превежда Библията на латински от еврейския текст. А дори и 

да е вникнал, той е бил длъжен да мълчи. Така че, когато четем Битие в какъвто и да е превод, ние 

разбираме само неговия повърхностен смисъл. Дори самите преводачи и екзегети, дори теолозите и 

вярващите - били те ортодоксални или свободни мислители - виждат еврейския текст само с очите на 

простолюдието, на незнанието. Другите два смислови плана, които съдържат дълбокия и истински 

смисъл, им убягват. Но можем да намерим този тайнствен смисъл в самия еврейски език, чиито корени 

се намират в свещения език на храмове те, усъвършенстван от Мойсей; език, в който всяка гласна и 

всяка съгласна имат универсален смисъл според акустичната стойност на произнесената буква и 

според душевното настроение на човека, който я произнася. Ако сме достатъчно проницателни и 

съсредоточени, този дълбок смисъл заискрява в текста, за ясновидците той проблясва във фонетичния 

строеж на думите, използвани или създадени от Мойсей. Това са магически звуци, в които посветеният 

в тайните на храма на Озирис е излял мисълта си като звънък метал в съвършена форма. Чрез 

изучаването на тази фонетика, която носи отпечатъка на свещения език на дребните храмове, чрез 

ключовете, давани от Кабалата (а някои от тях възхождат към времето на Мойсей), и най-накрая чрез 

сравнителния езотеризъм днес имаме възможността да вникнем в истинското Би тие и да го 

възстановим. Така мисълта на Мойсей заблестява като злато от дъното на вековете и се изчиства от 

ръждата на първобитната теология и от пепелта на отрицанието*./*Истинският възстановител на 

Мойсеевата космогония е един почти забравен гениален човек, когото Франция ще признае в деня, 

когато езотеричната наука - интегралната религиозна наука - бъде поставена отново на своите 

неразрушими осно ви. Фабър д'Оливие не е могъл да бъде разбран от своите съвременници, защото е 

изпреварил времето си поне с един век. Универсалният му дух обладава трите способности, които 

заедно образуват тайнствения и възвишен разум: съзерцанието, анализа и синтеза. Роден в Ганж през 

1767 г., той започва да изучава из точните мистични учения, след като основно е проучил западната 

наука, философия и религия. Соurt de Gebelin разкрива пред него някои възгледи за символичния 

смисъл на дребните митове и на свещените езици на храмовете в своята книга Моnde рrimitif. За да се 

запознае с източните учения, той изучава китайски, санскрит, арабски и еврейски език. През 1815 г. 

издава капиталния си труд La langue hebraigue reconsituee. Тази книга съдържа: изследване на 

произхода на езика; еврейска граматика, основана на нови прин ципи; еврейските корени от 

етимологическа гледна точка; увод и превод на английски и френски на първи те десет глави от Битие, 

които разкриват космогонията на Мойсей. Преводът е придружен с много интересни коментари. Тук 

само ще резюмирам принципите и същността на тази книга, която е истинско откровение. Тя е 

проникната от най-дълбок езотеричен дух и използва строго научна методология. Методът на Фабър 

д'Оливие за разкриване вътрешния смисъл на еврейския текст се състои в сравняването на еврейския 

език със сирийския, арабския, арамейския и халдейски от гледна точка на първоначалните и 

универсални корени на думите, систематизирани в чудесен речник, придружен с примери. Това е 

речник, който може да служи за ключ към свещените думи във всички езици. Изследването на Фабър 

д'Оливие дава най-верния инструментариум за разбирането на Стария завет. Освен това то излага ясно 

историята на Библия та и причините, поради които тайният и смисъл е заличен и вече неизвестен на 

официалната наука и на теологията. Иска ни се да кажем няколко думи и за едно по-късно изследване, 

което е ценно не само със собствената си стойност, но и поради това, че привлече вниманието на някои 

изследователи върху източника на вдъхновението му. Тази Книга е La mission des Juifs (1884) от Saint 

Yves d'Аlveydre. Сент Ив дължи философското си посвещаване на Фабър д'Оливие. Тук тълкуването на 

Битие е също толкова проникновено, както и изследването на възстановения еврейски език, неговата 

метафизика се равнява на "Златни те стихове на Питагор", а философията на историята и общата 

структура на съчинението му са заети от "философска история на човешкия род". Използвайки 

основните идеи на Д'Оливие, обогатени с нови материали и структурирани по друг начин, той създава 

един много ценен труд. Целта на Сент Ив е двойна: да докаже, че науката и религията на Мойсей са 

неизбежна последица от предходните религиозни движения в Азия и Египет - нещо, което и Фабър 

д'Оливие прави в гениалните си творби; втората е да докаже, че управлението, обемащо едновременно 

трите власти: икономическа, съдебна и религиозна (научна), винаги е отговаряло на учението на 



53 

посветените в тайните и винаги е било включвано в дребните религии преди гръцката. Това е 

плодотворната идея на Сент Ив. Той нарича този вид управление синархия, или управаление съгласно 

с принципите, в него той намира органичния социален закон - единственото спасение за бъдещето. Тук 

не е уместно да съдим до каква степен Сент Ив съумява да докаже истерически тезата си. Трябва да се 

уточни обаче, че той няма навик да цитира източниците си, понякога просто излага дадени твърдения и 

не се страхува от рисковани хипотези, когато те са полезни за някоя негова предвзета идея. Но 

изследването му притежава възвишеността на езотеричната наука, то съдържа вдъхновени страници с 

величави образи, със задълбочени и нови възгледи. Нашите схващания се различават от неговите в 

много отношения, особено що се отнася до Мойсей, надарен от Сент Ив с неимоверна величавост и 

митологически мащаби. Заедно с това обаче не можем да не признаем ценността на тази необикновена 

книга. Каквато и да бъде съдбата и, ние сме длъжни да се преклоним пред живота, посветен изцяло на 

една идея. Препоръчваме на читателя това изследване на Сент Ив, както и книгата му France vraie в 

която Сент Ив изразява ,макар и малко Късно, уважението си към Фабър д'Оливие./ 

Два примера ще ни дадат възможност да разберем какъв е бил свещеният език на античните 

храмове и как трите смисъла на египетските символи съответстват на символите на Битие. На много 

египетски паметници се вижда жена с корона, която в едната си ръка държи кръст - символа на вечния 

живот, а в другата – скиптър, обкичен с лотоси, символа на посвещаването в тайните. Тази жена е 

богинята Изида. Тя носи троен смисъл. Преди всичко това е жената и женският род. Освен това тя 

олицетворява цялата природа с всички нейни сили. На трето място тя е символ на небесната и 

невидима природа, на елемента на душите и духовете, на духовната светлина, която сама разбира себе 

си, която дава посвещаването в тайните. Символът, който съответства на Изида в юдео-

християнството, е Еве, Хеве, Вечната Жена. Тази Ева е не само жена на Адам, но и съпруга на Бога. Тя 

съдържа три четвърти от неговата същност. Защото името на Вечния Иеве, когото ние неуместно 

наричаме Иехова или Яхве, е съставено от приставката иод и от името Еве Веднъж в годината 

йерусалимският първосвещеник произнася божественото име почти буква по буква по следния начин: 

Иод-хе-вау-хе. Първата буква изразява божествената мисъл*/*Спиноза, Nаtura naturans./ теогоничните 

науки, а трите букви на името Еве изразяват трите степени на природата*/*Пак там./, трите свята, в 

които тази мисъл се реализира, и космогоничните, психичните и физичните науки, които съответстват 

на божествената мисъл*/*Ето как Фабър д'Оливие обяснява името Иеве:"Най-напред това е знакът на 

живота, удвоен и образуващ живия корен ЕЕ (ПП). Този корен никога не се използва като име и е 

единственият, на който е дадено това право. Той е не просто глагол, той е първият глагол, от който са 

произлез ли другите - това е глаголът ЕЕЕ (съществувам - съм). Както се вижда и както съм обяснил в 

граматиката си, разбираемият знак m (вау) стои в средата на корена на живота. Мойсей взема този 

глагол, за да образува собственото име на Съществото на Съществата, прибавя към него знака на 

могъщото проявление и на Вечността т (1) и поличава Иеве, където "съществувам" стои между минало 

без начало и бъдеще без край Така че чудодейното име означава: Съществото, което е, което е било и 

името ще бъде."/. Неизразимият съдържа в себе си вечно мъжкото и вечно женското. В тяхната 

неразрушима връзка е неговото могъщество и тайната му. И точно това Мойсей, врагът на всеки образ 

на божеството, не казва на народа, но го запазва чрез образи във фонетичния строеж на Божието име и 

го обяснява на най-близките си последователи. По този начин скритата същност на юдейската религия 

е в самото име на Бога. А съпругата на Адам, любопитната, виновна и прелестна жена, разкрива 

дълбините си сходства със земната и божествена Изида, майката на боговете. 

Друг пример. Едно същество, което играе голяма роля в мита за Адам и Ева, е змията. В Битие тя 

е наречена Нахасх. А какво е значението на змията в древните храмове? Тайните на Индия, Египет и 

Гърция отговарят еднотипно: змията, убита в кръг, означава универсалния живот, чийто магически 

деятел е звездната светлина. В един още по-дълбок смисъл Нахасх означава силата, която задвижва 

живота, и привличане то, в което някои виждат причината за гравитацията. Гърците наричат това 

привличане Ерос - Любов или Желание. Ако наложим тези две значения върху мита за Адам, Ева и 

змията, ще видим как грехопадение то се превръща в едно величествено убиване на божествената и 

универсалната природа заедно с царствата, родовете и видовете й около грамадния и незаличим кръг 

на живота. 

Тези два примера дават възможност да надзърнем в дълбините на Мойсеевото Битие. Вече 

виждаме каква е космогонията на един посветен в тайните и нейните разлики от съвременната 

космогония. 

За модерната наука космогонията е по-скоро космография. В нея може да се открие описанието 

на една част от видимата вселена чрез проучване и свързване на причините и физическите действия в 

някаква сфера. Пример за това е възгледът на Лаплас за образуването на Слънчевата система. За 
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произхода й се съди по нейното сегашно функциониране, което се дължи на самото движение на 

материята - а това е чиста хипотеза. Също такъв пример са и хипотезите за произхода на Земята чрез 

изследване на земните пластове, които са неоспорими свидетели на зараждането на планетата. 

Дребната наука познава това развитие на видимата вселена - в сравнение с модерната наука тя си 

служи с по-неясни понятия, но това не й пречи още тогава да формулира умозрително общите му 

закони. 

 

За индийските и египетските мъдреци обаче това е само повърхностният образ на света, неговото 

отразително движение. Те искат да обяснят същността му чрез редица други закони, които можем да 

открием единствено с разума си. За дребната наука безкрайната вселена не е само мъртва материя, 

управлявана от механични закони, но и нещо цяло, живо, надарено с разум, душа и воля. Това голямо 

свещено животно има безброй органи, отговарящи на безкрайните му способности. Както движенията 

на човешкото тяло се дължат на душата, която мисли, и на волята, която действа, така в схващанията 

на дребната наука видимият ред във Вселената е само отражение на един невидим ред, т.е. на 

космогонични сили и на духовни монади, царства, родове, видове, които чрез вечното си  обвиване  в  

материята  провеждат еволюцията на живота. 

Докато модерната наука вижда само външността, повърхността на вселената, науката на 

дребните храмове има за цел да разкрие същността, скрития механизъм. Тя не извежда разума от 

материята, а материята - от разума. Не приписва пораждането на вселената на слепия танц на атомите, 

а, обратно: обяснява произхода на атомите като резултат от движенията на универсалната душа. С 

други думи, тази наука върви в концентрични кръгове от общото към частното, от Невидимото към 

Видимото, от Духа към организираната Субстанция, от Бога към човека. Този низходящ ред на Силите 

и на Душите, обратно пропорционален на Възходящия ред на живота, е онтологията и основата на 

космогонията. 

Всички велики посветени на Индия, Египет, Юдея и Гърция - Кришна, Хермес, Мойсей, Орфей - 

са познавали този ред на принципите, на силите, на душите, на поколенията, които произлизат от 

първопричината, от Бащата, който не може да се изкаже. 

Низходящият ред на въплъщенията е едновременен с възходящия ред на съществуванията. 

Обвиването провежда и обяснява еволюцията. 

В Гърция дорийските (мъжките) храмове на Юпитер и Аполон, особено Делфийският храм, са 

единствените, които обладават низходящия ред. Йонийските (женските) „храмове го познават съвсем 

бегло. Цялата  гръцка цивилизация е йонийска и затова дорийската наука постепенно е заличена. Но 

безспорно великите гръцки посветени, героите и философите от Орфей до Питагор, от Питагор до 

Платон и до последния от александрийците, излизат от дорийските храмове. Всички те признават 

Хермес за свой  учител. 

Но нека се върнем към Битие. В мисълта на Мойсей, този син на Хермес, десетте първи глави на 

Битие са истинска онтология според реда и взаимната връзка на принципите. Всичко, което има 

начало, трябва да има и край. Битие ни разказва едновременно за еволюцията във времето и за 

създаването на вечността - а това е присъщо единствено на Бога. 

Запазваме си правото в книгата за Питагор да представим теогонията и езотеричната космогония 

в по-конкретна и по-близка до съвремието форма. Въпреки политеистичната си форма и 

изключителното разнообразие на символите си Питагоровата космогония според орфическото 

посвещаване и светилищата на Аполон изглежда идентична в основата си с космогонията на пророка 

на Израел. При Питагор тя става по-ясна с естественото си допълнение: учението за душата и за 

нейната еволюция. В гръцките светилища тя се въплътява в мита за Персефона, или както още го 

наричат, Земната и небесна история на Психея. Този мит, който християнството назовава Изкупление, 

напълно отсъства в Стария завет. Той е познат на Мойсей и на пророците, но според тях 

простолюдието е недостойно и те го запазват в устната традиция за посветените в тайните. 

Божествената Психея остава дълго време скрита под херметическите символи на Израел, за да бъде 

олицетворена в етерното и блестящо появяване на Христос. 

Що се отнася до Мойсеевата космогония, тя се отличава със строгата лаконичност и 

синтезираност на семитския дух и с математическата точност на египетския. Стилът на разказа 

напомня за мумиите в египетските гробници: изправени, сухи и строги, те крият в суровата си голота 

някаква непроницаема тайна. Тяхната цялост вдъхва чувството за херметична затвореност, но от време 

на време, като изригване на лава сред исполински скали, мисълта на Мойсей избликва със 

стремителността на свещения огън иззад стиховете на преводачите. В първите, нямащи равни по 

величието си глави се усеща дъхът на Елохим, който развръща тежките страници на вселената. 
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Преди да продължим нататък, нека се взрем в някои от тези могъщи йероглифи на синайския 

порок. Всеки от тях се отваря като вратата на подземен храм и води в галериите на тайните истини, 

които освестяват с неподвижните си светилници световете и времената. Нека се опитаме да вникнем в 

могъществото на тези странни символи, на тези магически формули така, както ги е виждал 

посветеният в тайните жрец на Озирис по времето, когато те са били изписвани с огнени знаци в 

неговата мисъл. 

В една гробница в храма на Иотор Мойсей седи върху саркофаг и размишлява. Стените и 

колоните са покрити с йероглифи и изображения, които са имената и лицата на боговете на всички 

народи. Тези символи резюмират историята на изчезналите векове и предсказват бъдещето. Един 

светилник, поставен на земята, едва осветява тези знаци и те говорят на своя език. Мойсей изобщо не 

вижда външния свят, а търси думи те за книгата си, образите за творбата си, онази Дума, която ще се 

превърне в Действие. Светилникът угасва, но сред тъмнината на гробницата пламва името. 

Иеве 

Първата буква И е в белия цвят на светлината. Другите три букви блестят като променлив огън 

във всички цветове на дъгата. Колко странно живи са тези букви! В първата Мойсей вижда мъжкия 

Принцип, Озирис, сътворяващия Дух, а в Еве - способността за зачеване, Небесната Изида. Така 

божиите способности, които съдържат всички светове, се развиват и подреждат в лоното на Бога. Чрез 

тяхното пълно единение Бащата и Майката, които не могат да се изкажат, образуват Сина, живото 

Слово, което създава вселената. Ето тайната на тайните, скрита за чувствата, но говореща със знака на 

Вечния, както Дух говори на Дух. И свещената тетраграма сияе с все по-силна светилна. Мойсей 

вижда да избликват от нея трите свята, царствата на природата и възвишеният порядък на науките. 

Неговият пламенен поглед се съсредоточава върху мъжкия знак на сътворяващия Дух. Него той 

призовава, за да му обясни порядъка на сътворяването и да почерпи сила от Неговата върховна воля, за 

да извърши своето сътворяване, след като е съзерцавал творението на Вечния. 

И ето че в тъмнината на подземната гробница засиява другото Божие име.  

Елохим 

За посветения в тайните то означава Той, Боговете, Бог на Боговете*/*Елохим е множественото 

число на Ело - име, с което евреите и халдейците назовават върховното същество. То произхожда от 

корена Ел, кой то изразява силата, възвишеността и могъществото и в универсален смисъл означава 

Бог. Ход (той - на еврейски, халдейски, сирийски, египетски и арабски) е едно от свещените имена на 

божеството. - Вж. Фабър д'Оливие. La Iangue hebraigue reconstituee./. Той вече не е самосъзерцаващото 

се Същество, а Властелинът на Световете, чиято мисъл разцъфтява в милионите звезди, в движещите 

се сфери и в плаващата вселена."В начало Бог. създаде небето и земята." Но в самото начало това небе 

е само мисълта на времето и на безграничното пространство, изпълнено с хаос и мълчание. "И Божият 

Дух се носеше над тъмата*/*"Руах Елохим, Божият Дух, обозначава образно движението към 

разширяване. От гледна точка на йероглифното изписване това е антонимът на тъмнината. И ако 

думата тъмнина характеризира силата на свиване, то думата руах характеризира силата на 

разширяване. И в двете думи съзираме вечната система на двете противоположни сили, които 

мъдреците и учените във всички векове - от Парменид и Питагор до Декарт и Ню тон - виждат в 

природата и отбелязват чрез различни имена" (Фабър д'Оливие. La Iangue...)./. Кое е първото, което 

излиза от неговото лоно - слънце, земя, мъглявина или някаква земна материя? Не, от него най-напред 

излиза Аур, Светлината. Но това не е физическата светлина, а светлината на разума, родена от 

трептенето на Небесната Изида в утробата на Безкрайния; универсалната душа, звездната светлина, 

субстанцията, която поражда душите и в която те разцъфтяват като в етерна течност; тънък и 

недоловим елемент, чрез който мисълта се предава на безкрайни разстояния; божествена светлина, 

която предшества светлината на всички слънца. Първа тя се разстила в Безкрайността, тя е мощният 

дъх на Бога - този дъх после се завръща в себе си с движение, пълно с любов, и е вече дълбокото 

вдишване на Вечния. Във вълните на божествения етер трептят като под прозрачно и светло було 

астралните форми на световете и на съществата. За мъдреца ясновидец всичко това се концентрира в 

думите, които той произнася и които сияят в тъмнината с блестящи букви: 

Руа Елохим Аур* 

/*Дъх - Елохим - Светлина. Тези три имена са краткото йероглифно съдържание на втория и 

третия стих на Битие. Ето еврейския те- кст на третия стих: Варталомер Елохим йехи аур, ва вехи 

аур. А ето и буквалния превод на Фабър д'Оливие: "И каза Той, Съществото на съществата: ще бъде 

виделина, и стана Виделина." Думата руа, която означава дъх - дух, е във втория стих. Трябва да се 

отбележи, че дума та аур, която означава виделина, е палиндром на руа Божият Дух създава 

светлината на разума./ 
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"Да бъде светлина. И стана светлина." Дъхът на Елохим е светлина! От тази първоначална и 

невеществена светлина започват първите шест дни на мирозданието, т. е. зародишите, принципите, 

формите, душите на живота на всички неща. Това е вселената, действаща според волята на Духа. А коя 

е последната дума на сътворението, формулата, която побира в себе си деятелното Същество, кое е 

живото Слово, в което се проявява първата и последната мисъл на абсолютното Същество? Тя е 

Адам Ева 

Мъжът - Жена. Този символ съвсем не е първата двойка човеци на земята, както учат в нашата 

църква и както мислят нашите тълкуватели - това е Бог, действащ във вселената, и олицетворението на 

човешкия род; световното човечество във всички небеса. "И Бог създаде човека по Своя образ; по 

Божия образ го създаде; мъж и жена ги създаде." Тази божествена двойка е световното слово, в което 

Иеве проявява собствената си същност в световете. Сферата, която той обитава и която Мойсей 

обгръща с мощната си сила, не е Едемската градина, легендарният земен рай, а безграничната сфера на 

Заратустра, Висшата земя на Платон, вселенското небесно царство Хедем, Хадама, което е присъщо на 

всички светове. Но каква е еволюцията на човечеството във времето и в пространството? Мойсей я 

вижда и съзерцава отведнъж в историята на грехопадението. В Битие Психея, човешката душа, се 

нарича Айсха, друго име на Еве*/*Битие, 2: 23. Айсха, душата, В текста Жената, е съпругата на Аисх, 

Разума, Мъжа. Тя е взета от него и е негова не разделна част. Същото отношение съществува между 

Дионис и Персефона в орфическите мистерии./. Тя е родена в Схамайм, Небето, и живее щастливо в 

божествения етер, но без да се самоосъзнава; наслаждава се на небето, но не го разбира. Защото, за да 

го разбере, тя трябва да го  забрави и после отново да си го спомни; за да го обича, трябва да го изгуби 

и после отново да го спечели. Само чрез падението и страдани ето тя може да го разбере. Колко 

дълбоко трагично е падението в детинската Библия, която четем! Увлече на в мрачните бездни от 

желанието за познание, Айсха пропада... Тя вече не е чистата душа, която има само астрално тяло и 

живее в божествения етер; облича се в материално тяло и влиза в кръга на поколения та. И 

въплъщенията й са стотици хиляди, във все по-груби тела - според звездите, които обитава. Тя слиза от 

свят в свят... тя слиза и забравя... Черно було покрива вътрешните й очи: сред грубата тъкан на материя 

та изчезва божественото съзнание, заглъхва споменът за небето. Само слабо Възпоминание за 

някогашно то нейно блаженство блещука в нея като изгубена надежда! От тази искра тя ще трябва 

отново да се роди, да възроди самата себе си. 

Да, Айсха живее в голата млада жена, която лежи беззащитно на тази дива земя, под сурово небе 

в гръмотевична буря. Кой е изгубеният Рай? Това е забуленият небесен простор зад нея и пред нея! 

Ето така вижда Мойсей поколенията на Адам във вселената. После той съзерцава съдбините на 

човека на земята. Прозира в изминалите векове и в настоящето. Именно в земната Айсха, в душата на 

човечеството, бе блеснало познанието на Бога с пламъка на Агни в страната Куш, по склоновете на 

Хималаите. 

Но това познание е готово да угасне в идолопоклонството, под натиска на плътските страсти, на 

асирийския деспотизъм, сред народи, които се гърчат в раздори, и сред богове, които взаимно се 

разкъсват. Мой сей се заклева да го разкрие на хората чрез религията на Елохим. 

Тогава Мойсей осмисля и разбира книгата и делото си, изследва тъмнината на човешката душа и 

обявява война на земната Ева, на слабата и развратена природа. За да я победи и възстанови, той 

призовава Духа, първоначалния и всемогъщ Огън Иеве, за да укрепи силата си. Пророкът усеща как 

тези проникновения го каляват като стомана и как волята му става непреклонна. Сред мрачното 

мълчание на подземната гробница Мойсей чува глас, който излиза от дълбините на съзнанието му. Той 

трепти като светлина и казва: "Иди в планината на Бога, иди в Хорив."  

 

ВИДЕНИЕТО В СИНАЙ 

Мрачни гранитни скали, толкова голи, толкова ерозирали под блясъка на слънцето, че човек би 

помислил, че са набраздени от светкавици и изровени от гръмотевици - това е Върхът на Синай, 

престолът на Елохим, както го наричат децата на пустинята. Срещу него се виждат скалите на Сербал - 

по-ниска, но пак така дива и стръмна планина. В недрата й има медна руда и пещери. Между двете 

планини лежи мрачна и черна долина - един каменен хаос, който арабите наричат Хориб, Ереб според 

семитската легенда. Печал на е тази усамотена долина, когато там настане нощ под сянката на Синай, 

още по-печална е тя, когато планината се забули в облаци и светкавици. Страшен вятър започва да 

духа тогава в тесния планински процеп. Казват, че там Елохим побеждава онези, които искат да 

премерят силите си с него, и ги хвърля в пропастите, превърнати в бесни реки от дъжд. Там, казват и 

мадиамците, блуждаят сенките на злите великани, на Рефаимите, които замерват със скали онези, 

които се опитват да се покатерят на това свято място. Легендата разказва също, че Богът на Синай се 
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появява понякога сред светкавиците като глава на медуза с орлови пера. Тежко на онзи, който види 

лицето му - той ще трябва да умре. 

Ето какво разказват скитниците вечер в шатрите, когато камилите и жените спят. Истината е, че 

само най-смелите от посветените в тайните на Иотор са се изкачвали до пещерата на Сербал, за да 

прекарат там няколко дни в пост и молитва. Там мъдреците на Юдея биват осенени от вдъхновение. От 

незапомнени времена това място е посветено на свръхестествените видения, на Елохим или на 

духовете на светлината. Ни кой жрец или ловец не би се съгласил да заведе там поклонници. 

Мойсей се изкачва смело, минавайки през Хориб. С неустрашимо сърце той прекосява долината 

на смъртта, хаоса от скали. Както всяко човешко усилие, и посвещаването в тайните има етапи на 

смирение и на гордост. Когато се катери по скалите на планината, Мойсей достига върха на гордостта 

си, защото е постигнал върха на човешката сила. Той вече вярва, че стои на Висотата на върховното 

същество. Слънцето В пламтящо зарево залязва зад вулканичния масив на Синай и морави сенки падат 

над долината, когато Мойсей стига пред входа на пещера, скрит зад рехава растителност. Той се готви 

да влезе, но е заслепен от внезапна светлина, която го обгръща. Струва му се, че земята под него гори и 

че гранитните планини са се превърнали в море от пламъци. Пред входа на пещерата едно ослепително 

видение го гледа и с меч препречва пътя му. Мойсей пада с лице към земята, като поразен от 

гръмотевичен удар. Цялата му гордост е разбита. Погледът на Ангела го пронизва със светлината си. А 

после, с финия усет на унесено дете, той разбира, че това същество ще му наложи страшен дълг, и иска 

да се откаже от мисията си, да потъне в земята като презряно Влечуго. 

Тогава чува глас, който казва: 

- Мойсей! Мойсей! И той отговаря: 

- Ето ме! 

- Не се приближавай! Събуй обувките от краката си, защото си стъпил на свята земя. 

Мойсей покрива лицето си с ръце. Той се бои да съзре Ангела и да срещне погледа му. 

А Ангелът го пита: 

- Ти, който търсиш Елохим, защо трепериш пред мен? 

- Кой си ти? 

- Един от лъчите на Елохим, слънчев Ангел, пратеник на Онзи, който е и който ще бъде. 

- Какао ми заповядваш? 

- Ти ще кажеш на децата на Израел: 

Вечният, Богът на бащите ви, Богът на Авраам, Богът на Исаак, Богът на Иаков ме е изпратил при 

Вас, за да ви изведа от страната на робството. 

- Но кой съм аз - казва Мойсей, - за да изведа от Египет децата на Израел? 

- Върви - отвръща Ангелът, - защото аз ще бъда с тебе! Ще положа огъня на Елохим в сърцето ти 

и словото Му в устата ти. Ти Го призоваваш от четирийсет години. Твоят глас стигна до Него. Ето, аз 

те приветствам в Негово Име. Сине на Елохим, ти ми принадлежиш завинаги. 

И Мойсей събира смелост и извиква: 

- Покажи ми Елохим! Нека Видя Неговия жив огън! 

Той вдига глава, но морето от пламъци е изчезнало и Ангелът се е изгубил като светкавица. 

Слънцето е залязло зад угасналите вулкани на Синайската планина. Мъртвешко мълчание цари в 

долината на Хориб и един глас тътне в небесната синева и се губи в безкрайността, казвайки: "Аз съм 

Онзи, който съм." 

 

Това видение поразява Мойсей. В първия момент той мисли, че тялото му е изгорено в огъня на 

етера. Но духът му е по-силен. И когато слиза към храма на Иотор, той е готов за делото си. Неговата 

мисия върви пред него като Ангела, въоръжен с огнен меч. 

 

ИЗХОД. ПУСТИНЯТА. МАГИЯ И ЧУДОТВОРСТВО 

Планът на Мойсей е сред най-необикновените и най-смелите, които някога човек е замислял. Да 

изтръгне един народ от робството на толкова могъща империя като египетската, да го поведе към 

завоюване на страна, заселена с по-добре въоръжени неприятелски племена, да броди с него из 

пустинята двайсет, трийсет или четирийсет години, да го измъчи с жажда, да го изтощи от глад; да го 

дразни като чистокръвен кон под стрелите на хетите и амалекитяните, готови да го съсекат; да го 

уедини със Скинията му сред идолопоклонническите народи, с огнена пръчка да му наложи 

монотеизъм и да му вдъхне такъв страх, такова почитание към този единствен Бог, че той да се 

въплъти в плътта му, да стане негов национален символ. Такова е изключителното дело на Мойсей. 
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Пророкът, старейшините на израилтяните и Иотор дълго обмислят и подготвят Изхода. Мойсей 

се възползва от времето, когато Менефтах, вече фараон, трябва да отблъсне страшното нашествие на 

царя на либийците Мермайд, за да осъществи плана си. 

Бени-Израел тръгват на път. Дългата върволица от кервани с шатри, натоварени на гърбовете на 

камили, следвани от големи стада, се готви да заобиколи Червено море. Сега те са само няколко 

хиляди души. По-късно преселниците се увеличават с "всякакви видове хора", както казва Библията - 

ханаанци, едомити, араби, различни семити, привлечени и обаяни от пророка на пустинята, който ги 

призовава от всички краища на света, за да създаде от тях нов народ. Сърцевината на този народ е 

Бени-Израел - хора умни, но жестоки и упорити. Техните хаги са ги научили да се покланят на 

единствения Бог и ,това е възвишена патриархална традиция. Но монотеизмът не е пуснал здрави 

корени в душите на тези първобитни и буйни натури. Щом се пробудят техните лоши страсти, 

надделява политеизмът, толкова естествен за човека. Тогава те отново биват обладавани от суеверията 

си, от магьосничеството и от идолопоклонническите навици на Египет и Финикия, срещу които 

Мойсей се готви да се бори с жестоки закони. 

Около пророка, този повелител на народа, застават някои жреци начело с неговия брат по 

посвещаване Ааарон и с пророчицата Мириам (Мария), която олицетворява женското посвещаване в 

Израел. Приближени на пророка на Иеве са и седемдесетте старейшини -миряни, посветени в тайните - 

и той ще им повери тайното си учение и устните си предания, ще им предаде част от Властта си и 

понякога ще споделя с тях своите вдъхновения и Видения. 

Тези негови съмишленици носят златния кивот. Мойсей заема идеята за този кивот от 

египетските храмове, където в свещен ковчег се пазят тайните книги, но променя Вида му според 

собствените си планове. Кивотът на Израел има четири златни херувими, подобни на сфинксове и на 

четирите символични животни от видението на Иезекиил. Едното е с лъвска глава, другото - с волска, 

третото - с орлова, а четвъртото - с глава на човек. Те олицетворяват четирите елемента на Вселената: 

земята, Водата, въздуха и огъня, как то и четирите свята, предоставени чрез буквите на божествената 

тетраграма. С крилете си херувимите покриват очистителната жертва. 

С този кивот жрецът на Озирис ще прави магии с електричеството и светлината, а магиите ще 

бъдат хиперболизирани и ще породят библейските разкази. Златният кивот освен други книги съдържа 

и "Сефер Бересхит", или "Книгата за космогонията", написана от Мойсей с египетски йероглифи, и 

магическата тояга на пророка, наречена в Библията "пръчка". Той съдържа и книгата на съюза, и 

Синайския закон. Мойсей нарича кивота "престол на Елохим", защото в него е светото предание, 

мисията на Израел, идеята на Иеве. 

Какво политическо устройство дава Мойсей на своя народ? Тук трябва да цитираме един от най-

любопитните пасажи на Изход. Този пасаж изглежда по-стар и по-автентичен, защото посочва 

слабостта на Мой сей, склонността му към духовна гордост, към теокрация, възпирана от посветения 

етиопец. 

На другия ден седна Мойсей да съди народа, и народът стоеше пред Мойсей от сутрин до вечер. 

И видя (Иотор) тъстът Мойсеев всичко, що той правеше с народа и каза : Какво правиш ти с 

народа? Защо само ти седиш, а цял народ стои пред тебе от сутрин до вечер? 

Отговори Мойсей на тъста си: народът дохожда при мене да иска съд от Бога; кога им се случи 

някоя работа, те идват при мене, и аз отсъждам помежду им и (им) явявам Божиите наредби и законите 

Му. 

Но тъстът Мойсеев му каза: тъй, както правиш, не е добре 

Ти ще измъчиш и себе си и народа, който е с тебе , защото много тежка е тая работа за тебе: ти 

самичък не можеш я върши; затова, послушай думите ми; аз ще ти дам съвет и Бог ще бъде с тебе: 

бъди ти посредник пред Бога за на рода и представяй на Бога работите (му); учи ги на (Божите) 

наредби и на законите (Му), и посочвай им пътя (Му), по който те трябва да вървят, и делата, които 

трябва да вършат, а ти (си) избери измежду целия народ мъже способни, богоязливи, мъже 

правдолюбиви, мразещи корист, и (ги) тури над тях за хилядници, стотници, петдесетници и десетници 

(и писари); нека те съдят народа във всяко време и да ти обаждат за всяка важна работа, а за всички 

малки работи да съдят те сами; и на тебе ще е по-леко, и те ще носят заедно с тебе товара; ако 

направиш това, и Бог ти заповяда това, тогава ще можеш утрая, и целият тоя народ ще си отива сми 

ром на мястото. 

И послуша Мойсей душите на тъста си и направи всичко, що (му) говори*/*Изход, 18: 13 - 24. В 

"Мисията на евреите" Сент Ив напълно правилно изтъква значението на този пасаж от гледна точка на 

обществено то устройство на Израел.*. 



59 

От този откъс можем да направим избода, че в управлението на Израел, установено от Мойсей, 

изпълнителната власт произтича от съдебната и е под контрола на духовната. Такова е устройството, 

завещано от Мойсей на наследниците му благодарение на мъдрия съвет на Иотор. То се запазва и при 

съдиите - от Иосия до Самуил и дори до нашествието на Саул. Под властта на царете унизеното 

духовенство забравя истинското предание на Мойсей, което живее само у пророците. 

Казахме вече, че Мойсей не е родолюбец - той обуздава народа си, грижейки се за цялото 

човечество. За него израилтяните са само средство, целта му е световната религия, а мисълта му лети 

към бъдещите времена. От излизането от Египет до смъртта на Мойсей историята на Израел е само 

дълъг двубой между пророка и неговия народ. 

В началото Мойсей завежда племената на Израел в Синай, в тази безводна пустиня, пред 

планината, посметена на Елохим от всички семити, където и самият той навремето е получил 

откровението. Така както Ангелът бе обладал пророка, и пророкът пожелава да вдъхнови своя народ и 

да сложи на челото му печата на Иеве: десетте божи заповеди, които са квинтесенция на нравствения 

закон и допълнение към истината, съдържаща се в херметично затворената в кивота книга. 

Няма нищо по-трагично от първия разговор между пророка и народа му. Тогава стават странни, 

кървави и страшни събития, които дамгосват умъртвената плът на Израел. Зад хиперболите на 

библейската легенда можем да узнаем автентичните факти. 

Избраниците на племената лагеруват във фараонската равнина пред див проход, който води към 

скалите на Сербал. Застрашителният връх на Синайската планина господства над тази камениста и 

Вулканична местност. Пред цялото събрание Мойсей известяла тържествено, че ще отиде на върха, за 

да се посъветва с Елохим и да донесе оттам закона, изсечен на каменна плоча. Той заповядва на народа 

си да бди и да пос- ти, да го чака в чистота и молитва. Поверява на седемдесетте старейшини кивота в 

шатрата на Скинията и се изгубва в прохода с верния си ученик Осия (по-късно Мойсей го назовава 

Исус Навин). 

Минават дни, а Мойсей не се завръща. Отначало народът се тревожи, а после започва да роптае; 

"Защо ни доведе в тази ужасна пустиня и ни остави под стрелите на амалекитяните? Мойсей ни обеща, 

че ще ни заведе в Ханаанската земя, където тече мляко и мед, а сега умираме в тази пустиня. По-добре 

бяхме в Египет, отколкото тук. Дано бъде угодно на Бога пак да имаме месото, което ядяхме там! Ако 

Богът на Мой сей е истински Бог, нека го докаже, но нека и всичките му врагове бъдат разпръснати, за 

да влезем веднага в Обетованата земя." Ропотът се засилва, народът се вълнува, старейшините се 

опитват да го успокоят. 

И ето че идват някакви жени и нещо си шепнат. Това са моавитски дъщери с черна кожа, с 

гъвкави извая ни тела - наложници или слугини на едомитски старейшини, които са се присъединили 

към Израел. Жени те са си спомнили, че някога са били жрици на Иштар (Астарта) и са чествали 

нейните празници в свещените гори на родната земя. Те чувстват, че е дошъл отново техният час, и 

идват обкичени със злато, с дрехи в ярки цветове, усмихнати, подобни на хубави змии, които излизат 

от земята, за да изложат на слънцето грациозните си тела с метални отблясъци. Жените се 

приближават към роптаещите, омагьосват ги с блестящите си очи, обгръщат ги с ръце, окичени с 

медни гривни, и ги обайват с цветисти думи: 

- Какво струва този египетски жрец и неговият Бог? Сигурно е умрял в Синайската планина. 

Рефаимите са го хвърлили в някоя пропаст и той не може да ви заведе в Ханаанската земя. Но нека 

децата на Израел призоват моавитските богове Баал и Иштар! Те ще ги заведат в Ханаанската земя! 

Развълнуваното множество слуша моавитските жени и крещи: 

- Аароне, направи богове, които да ни водят, защото Мойсей ни накара да напуснем Египет, но не 

знаем какво му се е случило. 

Напразно Аарон се опитва да успокои множеството. Дъщерите на моавитите викат финикийски 

жреци. Те пристигат с цял керван, носят статуя на Астарта и я поставят на каменен олтар. 

Множеството заплашва Ааарон, че ще го убие, ако не излее златно теле - едно от изображенията на 

Баал. После народът принася бикове и овни в жертва на чуждите богове и започва пиршество. 

Множеството начело с моавитските жени танцува около идолите под звуците на небели, кинори и 

тамбури, на които свирят жени. 

Седемдесетте старейшини, избрани от Мойсей да пазят свещения кивот, напразно увещават 

народа да спре недостойното празненство. Те седят на земята с глави, посипани с пепел, около 

Скинията на кивота и в ужас и страх слушат дивашките викове, сладострастните песни, молитвите към 

прокълнатите богове, към демоните на разточителството и жестокостта. Старейшините виждат как 

този народ, обладан от зла радост, въстава срещу собствения си Бог. Какво ще стане с кивота, с 

Книгата, с израилтяните, ако Мойсей не се завърне?  
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Но Мойсей се завръща. От дългото си усамотение в планината на Елохим той донася 

скрижалите*/* В древността текстовете, изсечени върху камъни, са се считали за най-

свети.Първосвещеникът на Елевсин е четял на посветените в тайните текстове, написани върху 

каменни плочи, а те са се заклевали предварително, че няма да ги съобщават на никого./ на Закона. 

Пророкът влиза в лагера и вижда своя народ сред буйни танци и пиршества пред идолите на Баал и 

Иштар. Когато народът вижда жреца на Озирис, пророка на Елохим, танците спират, чуждите жреци 

побягват, а протестът заглъхва. Мойсей кипи от ярост. Той счупва каменните плочи и всички чувстват, 

че той би разбил по същия начин и целия народ и че Бог се е вселил в него. 

Израилтяните треперят, а непримирените стаяват омразата зад страха си. Само една дума, един 

миг колебание - и хидрата на идолопоклонническата анархия би издигнала срещу пророка хилядите си 

глави и би затрупала с грамада от камъни свещения кивот, пророка и неговата идея. Но Мойсей е смел 

с подкрепата на невидимите сили, които го покровителстват. Той разбира, че трябва да укрепи духа на 

седемдесетте старейшини и чрез тях духа на целия народ. Затова призовава Елохим-Иеве, мъжкия Дух, 

Принципа-Огън от дъното на своето същество и от дъното на небесата. 

- Нека седемдесетимата дойдат при мене! - извиква Мойсей. - Нека вземат кивота и да се изкачат 

заедно с мене на Божията планина. А колкото до този народ, нека чака и нека трепери. Аз ще му 

донеса присъдата на Елохим. 

Левитите вземат от Скинията златния кивот, покрит с тъкани, и шествието на седемдесетте 

старейшини се изгубва в проходите на Синайската планина. 

Не се знае кой се страхува повече: дали левитите - от онова, което им предстои да видят, или 

народът - от наказанието, с което Мойсей ги заплашва като с невидим меч. 

- О да можехме да избягаме от страшните ръце на този жрец на Озирис, на този пророк на 

нещастието! - се окайват бунтовниците. 

 

И половината от народа набързо свива шатрите, оседлава камилите и тръгва да бяга. Но изведнъж 

пада странен мрак, прах се разстила по небето и земята. Остър вятър започва да духа от Червено море, 

пустиня та става бледочервеникава и зад Синайската планина се трупат грамадни облаци. Небето 

почернява. Извива се пясъчна буря, светкавици раздират облаците, които покриват Синайската 

планина. Излива се пороен дъжд. Пада гръмотевица и тътенът и, повтарян във всички проходи на 

планината, се носи над лагера с оглушителен трясък. Народът не се съмнява, че това е гневът на 

Елохим, призован от Мойсей Моавитски те дъщери побягват. Народът събаря идолите, старейшините 

коленичат, децата и жените се крият под камилите. Бурята продължава цяла нощ и цял ден. 

Гръмотевици падат върху шатрите, убиват хора и живот ни. 

Привечер бурята утихва, но облаците все така обвиват Синайската планина и небето остава 

черно. Но ето че се появяват седемдесетте старейшини с Мойсей начело. И сред неясния здрач лицата 

на пророка и на неговите избраници блестят със свръхестествена светлина, сякаш носят отпечатъка на 

някакво сияйно и възвишено видение. Над златния кивот, над херувимите с огнените криле трепти 

електрическа светлина като фосфоресциращ огнен стълб. Пред тази необикновена гледка 

старейшините и народът, мъжете и жените коленичат със страхопочитание. 

- Онези, които избират Вечния, нека дойдат при мен! - казва Мойсей. 

Три четвърти от старейшините на израилтяните се нареждат около Мойсей, а метежниците се 

крият в шатрите. Тогава пророкът пристъпва напред и заповядва на верните си хора да посекат с 

мечове предводителите на метежа и жреците на Астарта, за да треперят винаги израилтяните пред 

Елохим, да помнят Синайския закон и първата му заповед: "Аз съм Господ, Бог твой, Който те изведох 

от Египетската земя, от до ма на робството; да нямаш други богове, освен Мене. Не си прави кумир, и 

никакво изображение на онова ,що е горе на небето, що е долу на земята, и що е във водата под 

земята…*/*Изход, 20: 2 - 4./ 

С тази смесица от страхопочитание и тайнственост Мойсей налага закона и вярата си на своя 

народ. С огнени букви трябваше да се изпише в душата на израилтяните идеята за Иеве и само с 

безпощадност моно теизмът можеше да възтържествува над политеизма, който постоянно нахлуваше 

от Финикия и Вавилон. 

Но какво бяха видели седемдесетте старейшини на Синайската планина? Второзаконие (петата 

Мойсеева книга) говори за едно изумително видение - за хиляди светци, явили се сред бурята в 

Синайската планина, обляна в светлината на Иеве*/*Второзаконие, 32: 2./. Дали всички дребни 

мъдреци, посветени в тайните - арии, индийци, перси, египтяни, всички благородни синове на Азия, 

земята на Бога, - се бяха явили да помогнат на Мойсей и да убедят неговите последователи? Духовните 

сили, които бдят над човечеството, винаги са нащрек, но булото, което ни разделя от тях, се раздира 
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само във велики мигове и за малцина избраници. Каквото и да е станало, Мойсей заразява 

старейшините с божествения огън и с енергията на собствената си воля. Преди храма на Соломон те са 

първият - живият - храм на вярата, сърцето на Израел, царствената светлина на Бога. Със синайските 

видения, с масовите наказания на бунтуващите се Мойсей придобива власт над скитниците семити и 

ги управлява с желязната си ръка.Но още чудеса очакват народа на Израел в дългото му пътуване към 

Ханаанската земя. Мойсей, както Мохамед, трябва да бъде пророк, военачалник и обществен 

организатор. Той се бори с изнурението, с клеветите и заговорите. След ме тежите пък обуздава 

гордостта на левитите, които искат да бъдат равни нему и твърдят, че получават вдъхновението си 

направо от Иеве. Пророкът трябва да предотвратява и опасните заговори на някои славолюбиви 

старейшини, като Корей, Датан и Авирон, които убеждават народа да въстане, за да свали пророка и да 

прогласи някого за цар - израилтяните ще направят това по-късно със Саул въпреки съпротивата на 

Самуил. В тази борба Мойсей изпитва ту негодувание, ту съжаление, понякога го обзема бащинска 

нежност, друг път - гняв срещу народа, който се бори със собствения си дух. Отглас от чувствата на 

Мойсей намираме в разговорите, които библейският разказ предава, между пророка и неговия Бог. 

Тези разговори вероятно предават това, което е ставало в душата на жреца на Озирис. 

В Петокнижието Мойсей преодолява всички трудности и пречки чрез неимоверни чудеса. 

Иехова, схващан като единствен Бог, е винаги на негово разположение. Той се появява над Скинията 

като блестящ облак, наричан в Библията "Слава Господня". Само Мойсей може да влиза в Скинията - 

невежите, които се приближават кум нея, биват поразявани със смърт. Тази Скиния, в която се пази 

свещеният кивот, в библейския разказ прилича на гигантска електрическа батерия, която поразява като 

гръмотевица, изпълнена с огъня на Иехова. Синовете на Аарон, двеста и петдесет последователи на 

Датан и още четиринайсет хиляди души*/*Атаката срещу Делфийския храм е отблъсквана два пъти по 

същия начин. Според Херодот през 480 г. пр. н. е. войските на Ксеркс нападат този храм и отстъпват 

пред бурята, придружена от под земни пламъци и падащи скали. През 279 г. пр. н. е. същият храм 

отново е нападнат от нахлулите в страната гали и кимбри. Храмът се пази само от малобройна 

фокийска войска. Варварите нападат и в момента, когато трябва да проникнат в храма, се разразява 

ужасна буря и фокийците отблъскват галите. - Виж. Тиери, А. Историята на галите. Книга II./ са убити 

там. Освен това Мойсей предизвиква земетресение, кое то поглъща трима разбунтували се старейшини 

заедно с шатрите и със семействата им. Този откъс се отличава със страшната си и величава 

поетичност. Но правдоподобността му е незащитима - толкова очевидни са хиперболизациите в него. 

Екзотичността на библейските разкази се дължи на Иехова в ролята му на неумолим и непостоянен 

Бог. Той Винаги е готов да накаже и унищожи, докато Мойсей е олицетворение на милосърдието и 

мъдростта. Това толкова детинско и противоречиво схващане на божествеността е твърде странно за 

съзнанието на един жрец на Озирис, посветен в тайните. Колосалните хиперболи изглежда произтичат 

от проявите на магическата власт на Мойсей, които не са необичайни в традицията на дребни те 

храмове. Тук е мястото да се уточни какво в тези мними чудеса би могло да бъде достоверно от гледна 

точка на рационалната теософия и на езотеричната наука. Дребните митологии приписват на много от 

великите посветени способността по собствена воля да предизвикват електрически явления. 

Халдейската традиция я приписва на маговете, гръцката и латинската - на някои жреци на Юпитер и 

Аполон. Очевидно е, че всички чудеса в подобни случаи са електрически явления, но електричеството, 

акумулирано в земната атмосфера, трябва да бъде активирано от някаква фина, неуловима и 

универсална сила, която е разпространена навсякъде и която посветените в тайните умеят да 

привличат, да съсредоточават и да използват. Тази сила брахманите наричат акаша, халдейските 

магове - огън-принцип, а средновековните кабалисти велик магически деятел. От гледна точка на 

модерната наука тя би могла да се назове етерна сила. Тази сила би могла да бъде привличана или 

предизвиквана с помощта на невидими съзнателни или полусъзнателни сили, с ка- квито е изпълнена 

земната атмосфера и които маговете могат да подчиняват на волята си. Тази теория не противоречи на 

рационалното схващане на вселената и дори е необходима, за да бъдат обяснени множество иначе 

непонятни  феномени. Трябва да добавим, че тези феномени се подчиняват на неизменни закони, които 

са съизмерими с умствената, моралната и магнетическата сила на посветения в природните тайни. 

Би било антирационално и антифилософско да се смята, че всяко човешко същество може да 

предизвиква тези явления чрез първопричината, чрез Бога, защото това би означавало, че човек се 

уподобява с Бога. Човек се извисява само относително към Него в мисълта си или в молитвата си, в 

дейния живот или в унеса си. Бог действа във вселената само косвено, по йерархичен начин, чрез 

универсални закони, които изразя ват мисълта му, както и чрез членовете на земното и божественото 

човечество, които го представляват частично и ограничено в безкрайността на пространството и на 

времето. Приемайки тези основни положения, ние смятаме за напълно възможно Мойсей, подкрепян 
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от духовните сили, които го покровителстват, и въоръжен с научното знание за етерната сила, да си е 

служел със свещения кивот като с генератор на електрическа енергия. Самият той, неговите жреци и 

последователите му са използвали като изолатори ленени дрехи и благовония, които са ги предпазвали 

от етерния огън. Но тези явления във всеки случай са били много редки. Библейският разказ ги 

умножава и преувеличава. За Мойсей е било напълно достатъчно да порази смъртоносно само няколко 

разбунтували се старейшини или няколко непослушни левити, за да подчини и обуздае целия народ. 

 

СМЪРТТА НА МОИСЕЙ 

Когато Мойсей отвежда своя народ пред Ханаанската земя, той знае, че мисията му вече е 

изпълнена. Какво представлява Иеве-Елохим за Синайския ясновидец? Това е Божията промисъл, 

видяна изцяло, във всички сфери на вселената, и осъществена на видимата земя с прозрението за 

небесната йерархия и за вечната истина. Не, той ненапразно бе съзерцавал лицето на Вечния, което се 

отразява във всички светове. Книгата е в кивота и кивотът се пази от един силен народ, жив храм на 

Бога. Вярата в единствения Бог е възцарена на земята, името на Иеве блести с огнени букви в 

съзнанието на Израел, вековете могат да заливат с вълните си непостоянната и изменчива душа на 

човечеството, но те никога вече няма да заличат в нея името на Вечния. 

Мойсей разбира всичко това и затова призовава Ангела на смъртта. Пророкът полага ръцете си 

върху своя наследник Исус Навин пред Скинията, за да проникне в него Духът на Бога, после 

благославя цялото човечество чрез дванайсетте племена на Израел и се изкачва в планината Нево, 

придружен само от Исус и от двама левити. Аарон вече се е "прибрал при бащите си", пророчицата 

Мария също го е последвала. Редът е на Мойсей. 

Какви мисли бушуват в ума на сто и двайсет годишния пророк, когато се оттегля в голямата 

планина на Елохим и очите му вече не виждат лагера на израилтяните? 

Какво изпитва той, оглеждайки Обетованата земя от Галаад до Йерихон - града на палмите? Един 

истински поет (Алфред дьо Вини) предава неговото душевно състояние с възклицанието: 

 

О, Господи, живях могъщ и уединен,  

Позволи ми да заспя в сън земен.  

Тези хубави стихове разкриват душата на Мойсей по-добре, отколкото коментарите на стотици 

теолози. Тази душа прилича на голямата пирамида в Гиза - огромна, гола и затворена, тя крие велики 

тайни и в средата й лежи саркофаг, наричан "саркофаг на възкресението" от посветените в тайните. 

Оттам през дълъг коридор се вижда полярната звезда. Така и неуловимият дух на Мойсей вижда от 

своя център крайната цел на нещата. 

Да, всички силни хора изпитват онова чувство на уединеност, което създава величието, но 

Мойсей е по-усамотен от другите, защото неговият принцип е по-абсолютен, по-съзерцателен. 

Неговият Бог е предимно мъжкият Принцип, чистият Дух. За да го всади в ума на хората, той обявява 

война на женския принцип, на богинята Природа, на Хеве, вечната жена, която живее в душата на 

земята и в сърцето на мъжа. Той е принуден непрестанно и безпощадно да се бори с нея, но не за да я 

унищожи, а за да я подчини и обуздае. Тогава няма нищо удивително в това, че Природата и Жената, 

свързани в тайно съглашение, треперят пред него? Нищо удивително няма в това, че те се радват на 

неговото заминаване, очаквайки с трепет времето, когато сянката на Мойсей няма да хвърля върху тях 

предчувствието за смърт, за да възвърнат силата си? Несъмнено такива са мислите на ясновидеца, 

когато се изкачва по пустата планина Нево. Хората не могат да го обичат, защото той обича само Бога. 

Дали делото му ще пребъде? Дали народът му ще остане верен на своята мисия? О съдбовна 

проницателност на умиращия, трагична дарба на пророка, която в последния миг повдига всички 

завеси! Колкото духът на Мойсей се издига над земята, толкова по-ясно вижда той ужасяващото 

бъдеще: той вижда измяната на Израел, вижда анархията да набира сили, вижда царете да заместват 

съдиите и да оскверняват Божия храм; вижда книгата си неразбрана, а мисълта си - изопачавана и 

унизена от невежи и лицемерни свещеници; вижда вероотстъпничеството на царете, вижда 

прелюбодеянието на Юдея с идолопоклонническите народи; вижда задушено свещеното и чисто 

учение, прогонени и преследвани пророците, обладаващи живото слово. 

Седнал в една пещера на планината Нево, Мойсей вижда всичко това. Но смъртта простира 

крилото си над него и полага студената си ръка на сърцето му. Тогава това лъвско сърце се опитва още 

веднъж да прореве, възбудено от народа на Израел. Мойсей призовава отмъщението на Елохим върху 

народа на Юда. Той вдига отмалялата си ръка и Исус и левитите, стоящи край него, със страх чуват 

думите на умиращия пророк: 

- Израел измени на своя Бог и нека бъде разпръснат по четирите ветрове на небето! 
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Ужасени, левитите и Исус виждат учителя си безжизнен. Последната му дума е проклятие. Дали 

с нея е изпуснал и последния си дъх? Но 

Мойсей отваря очи за последен път и казва: 

- Върнете се при Израел. Защото Господ ми каза: "Аз ще им издигна Пророк изсред братята им, 

какъвто си ти, ще вложа думите Си в устата Му, и Той ще им говори всичко, що Му Аз заповядам; а 

който не послуша думите Ми, които (Оня Пророк ще говори от Мое име, от него ще диря 

сметка*/*Второзаконие, 18: 18 - 19./. 

След тези пророчески думи Мойсей издъхва. Слънчевият Ангел с огнения меч, който пръв се 

появява пред него на Синайската планина, вече го чака. Той го издига към просторните обятия на 

небесната Изида, към вълните на светлината, която е Съпругата на Бога. Далеч от земните светове, те 

летят сред сонмове души с все по-силен блясък. Най-после Ангелът Господен му показва дух с 

магическа красота и с небесна кротост, толкова лъчезарен и така сияен в светлината си, че пред нея 

Мойсеевата светлина е само сянка. Този дух носи не меча на наказанието, а палмата на саможертвата и 

на победата. Мойсей разбира, че този дух ще довърши неговото дело и ще обърне хората към небесния 

им Баща чрез могъществото на Вечната Жена, чрез божествената благодат и чрез пълната и съвършена 

любов. 

И законодателят пада на колене пред Изкупителя - Мойсей се покланя на Исус Христос. 

 

КНИГА ВТОРА  ОРФЕЙ 

"Евридика! О, божествена светлина!" - промълви Орфей, умирайки. "Евридика!' - въздъхнаха и се 

скъсаха седемте струни на неговата лира. И главата му, която плува, отнесена завинаги от реката на 

времето, продължава да вика: "Евридика! Евридика!" 

 Легенда за Орфей 

 

ДОИСТОРИЧЕСКА ГЪРЦИЯ. ВАКХАНКИТЕ. ВИДЕНИЕТО НА ОРФЕЙ 

В светилищата на Аполон, които поддържат доисторическата традиция, пролетното 

равноденствие се ознаменува с тайнствено празненство по времето, когато разцъфват нарцисите при 

Касталския избор. Три ножниците и лирите на храма трептят сами и невидимият Бог сякаш се завръща 

от северните страни с колесница, теглена от лебеди. Тогава великата жрица, облечена като муза, 

увенчана с лаври и с чело, препасано със свещени панделки, възпява само пред посветените в тайните 

раждането на Орфей, син на Аполон и на жрицата на Бога. Тя призовава душата на Орфей, бащата на 

тайните, музиката спасител на хората; безсмъртния владетел Орфей, увенчаван три пъти - в ада, на 

земята и на небето; Орфей, който се носи със звезда на челото сред звездите и боговете. 

Мистичната песен на жрицата на делфийския храм въвежда в една от многобройните тайни, 

познати на жреците на Аполон и неведоми за народа. Орфей е геният на духовна Гърция, будителят на 

нейната божествена душа. Неговата седмострунна лира обгръща вселената. Всяка от седемте струни 

отговаря на едно от състоянията на човешката душа, съдържа закона на една наука и на едно изкуство. 

Ние сме изгубили ключа към пълната й хармония, но разнообразните й тонове не са престанали да 

звучат в ушите ни. Тайнственият подтик, който Орфей съумява да дари на Гърция, се предава и на цяла 

Европа. Нашето време вече не вярва в красотата на живота. Но ако въпреки всичко то таи някакъв 

смътен спомен, някаква тайна и непреодолима надежда за постигане на красотата, това се дължи на 

възвишения и вдъхновен Орфей. Нека го приветстваме като велик посветен в тайните, като Прадед на 

Поезията и на Музиката, които разкриват вечните истини. 

Но преди да пристъпим към разказа за Орфей,  нека  опишем  накратко  какво представлява 

Гърция по онова време. 

Това е епохата на Мойсей, пет века преди Омир и тринайсет века преди Исус Христос. Индия 

вече затъва в идолопоклонството на мрачния период Кали Юга и запазва само сянката от древния си 

блясък. Асирия, ко ято с деспотизма на Вавилон заплашва света с бича на анархията, продължава да 

угнетява Азия. Великият Египет противостои на всеобщия порок с всички сили на жреческата наука, 

но неговото влияние не се простира отвъд Ефрат и Средиземно море. -В пустинята Израел се готви да 

издигне и да прогласи принципа на единния Бог и на божественото единство, но земята още не е чула 

мощния глас на Мойсей. 

Гърция е религиозно и политически разпокъсана. От хилядолетия Балканският полуостров, 

вдаден в Средиземно море и заобиколен с гирлянди от острови, се населява от племена, сродни на 

гетите, скитите и келтите. 

Тези народи са понесли много завоевания и сменения с всички по-ранни цивилизации. По 

бреговете на полуострова се множат индийски, египетски и финикийски колонии, в планините и 
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долините му се ширят разнообразни обичаи и божества. Всеки ден цели флотилии минават в 

подножието на Родоския колос. Червените кораби на финикийците и черните кораби на лидийските 

пирати кръстосват морето на Цикладски те острови, където в ясни дни мореплавателите винаги виждат 

бряг или остров на хоризонта. С големите си кораби те пренасят богатствата на Азия и Африка - 

слонова кост, рисувана керамика, сирийски платове ,златни бази, пурпур и бисери, а често дори и 

жени, отвлечени от някой див бряг. 

Смешението на племена и раси създава един хармоничен и лесен език - смесица от келтски, 

зендски, санскрит и финикийски. Този език, който обозначава величието на морето с името на бог 

Посейдон и небесна та тишина с името на Уран, имитира Всички гласове на природата - от 

чуруликането на птиците до звъна на мечовете и тътена на бурята. Той е многоцветен като гръцкото 

море с неговата палитра от преливащи сини багри; многозвучен е като Вълните, които тихо заливат 

бреговете или с грохот се блъскат в подводните скали - полюфлосбойо таласа, както казва Омир. 

Заедно с търговците и пиратите тук често идват и жреци, които ги ръководят и властват над тях. 

Те носят на корабите си дървеното изображение на някое божество. Изработката е груба, но 

тогавашните моряци  го почитат така, както много от нашите мореплаватели почитат изображението 

на своята мадона. Жреци те са посветени в науките и божеството, което те отнасят от храма си в 

чуждите страни, е олицетворение на някакъв възглед за природата, на една цялост от закони, на 

гражданска и религиозна организация, понеже по онова време целият умствен живот излиза от 

светилищата. Племената се покланят на Юно- на в Аргос, на Артемида в Аркадия; в Патмос и Коринт 

финикийската богиня Астарта става Афродита (Венера), родена от пяната на вълните. Мнозина 

посветени в тайните се появяват в Атика. Една египетска колония пренася и разпространява в Елевзина 

обожаването на Изида под името Деметра (Церера), майка на боговете. Ерехтей въвежда и установява 

обожаването на една девица, дъщеря на синьото небе, приятелка на маслиновото дърво и на мъдростта. 

При чуждо нашествие, при сигнал за тревога народът намира убежище в Акропола и се тълпи край 

богинята като край жива победа.  

Някои мъжки и космогонични богове господстват над местните божества. Но те обитават 

високите планини и са засенчени от бляскавата свита на женските божества, затова имат малко 

влияние. Богът на слъ- нцето, делфийският Аполон*/*Според древното предание на траките баща на 

поезията е Олен. На финикийски език това име обаче означава Всемирното Същество. Името Аполон 

има същия корен. Ап-Олен или Ап-Вхолон означава Всемирен баща. Първоначално и в Делфи се 

покланят на Всемирното същество под името Олен. Обожаването на Аполон е въведено от жрец, 

запознат с учението за Слънчевото Слово, което тогава обикаля светилищата на Индия и Египет. Този 

реформатор уподобява всемирния Отец с двойното му проявление: метафизичната светлина и 

видимото слънце. Тази реформа не излиза вън от светилищата. Орфей обаче дава нова сила на 

Слънчевото Слово на Аполон, Като го Оживотворява с тайните на Дионис (по Д'Оливие, Фабър. 

Златните стихове на Питагор)./ вече съществува, но играе незначителна роля. В полите на покритата 

със сняг планина Ида, по хълмовете на Аркадия и под дъбовете на Додона проповядват жреците на 

всемогъщия Зевс, но пред тайнствения и световен бог народът предпочита боговете, които 

представляват природата в нейните обаятелни или страшни проявления. Подземните реки на Аркадия, 

планинските пещери, които достигат до недрата на земята, вулканичните изригвания в островите на 

Егейско море още отрано карат гърците да обожават загадъчните сили на земята. Природата 

предизвиква страхопочитание както във висините, така и в дълбините си. Тези божества обаче нямат 

нито социален център, нито са религиозно обединени и водят помежду си ожесточена борба. 

Враждебните храмове, съперничещите си градове, народите, разединени от обредите, от амбициите на 

жреците и царете, водят кръвопролитни сражения. 

Отвъд Гърция се намира дивата и груба Тракия. Планини, обрасли с исполински дъбове и 

покрити със скали, образуват на север вълнообразна верига, разстилат се кръгообразно или се сплитат, 

за да станат непроходими. Северните ветрове брулят хълмовете им и бурното небе често се надвесва 

над техните върхове. Овчарите в долините и воините в полетата са силни племена, резерв на 

дорийските гърци. Това са хора мъжествени, красиви със строго изсечените си черти и с решителния 

си характер, но те могат да бъдат и грозни - с ужасяващата величавост на дребните медузи и горгони. 

Подобно на всички цивилизации - Египет, Израел или Етрурия, - които придобиват своята 

организация от Тайните, и Гърция притежава своята свещена география, според която всяка местност е 

символ на някоя от областите на духа. Защо за гърците Тракия* винаги е свято място, страната на 

светлината и истинската родина на музите? /*Според Фабър д'Оливие името Тракия произхожда от 

финикийското Ракива – етерно то пространство, или небесната твърд. Истина е, че за гръцките поети и 

посветени в тайните Като Пиндар, Есхил или Платон името Тракия има символичен смисъл и означава 
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страната на чистата наука и на произлизащата от нея свещена поезия. Ето защо тази дума има за тях 

философски и исторически смисъл: от философска гледна точка тя означава страна на духа, място на 

ученията и традициите, които доказват появата на божествения разум; от историческа гледна точка 

това име назовава страната и племената, където изникват дорийското учение и поезията, тази издънки 

на дребния арийски дух, за да процъфтят по-къс но в Гърция, в светилището на Аполон. 

Правдоподобността на тези тълкувания се доказва от съвременни изследвания. В Делфи съществуват 

жреци, наречени тракиди - те са пазителите на висшето знание. Амфиктионията в древността се пази 

от тракийска гвардия, т.е. от воини, посветени в тайните. Тиранията на Спарта премахва тази 

неподкупна гвардия и я замества с бруталната сила. По-късно глаголът тракизирам се употребява 

иронично за последователите на древните учения./ Защото тамошните високи планини крият най-

старите светилища на Хронос, Зевс и Уран. Оттам слизат Поезията, Законите и свещените Изкуства 

Легендарните поети на Тракия доказват това: Тамирис, Лин и Амфион може би са имена на 

действителни личности, но в езика на храмовете те олицетворяват преди всичко поетическите жанрове. 

Всеки от тях възпява победата на една теология над друга. В тогавашните храмове историята се пише 

само алегорично. Личността е нищо, учението и неговото осъществяване на дело е всичко. Тамирис, 

който разказва за войната на титаните и е ослепен от музите, възпява поражението на космогоничната 

поезия. Лин въвежда в Гърция меланхоличните песни на Азия и бива убит от Херакъл. Той възвестява, 

че в Тракия навлиза една вълнуваща и сладострастна поезия, която мъжественият дух на северните 

дорийци отначало не приема. Тази победа същевременно ознаменува надмощието на една лунна 

религия над една слънчева. Амфион пък, който според легендата раздвижва и скалите със своите песни 

и строи храмове със звуците на лирата си, представлява пластическата сила, която слънчевото учение и 

дорийската поезия упражняват върху изкуството и върху цялата гръцка цивилизация*/*Страбон 

твърди с положителност, че дребната поезия е езикът на алегорията. Дени д'Аликарнас потвърждава 

това и признава, че тайните на природата и най-възвишените морални възгледи са пазени в тайна. Така 

че не е метафора формулата, че древната поезия е езикът на боговете. Тайния и магически смисъл, в 

който се съдържат силата и обаянието на поезията, можем да намерим в самото и име. Повечето 

етимолози извеждат думата поезия от гръцкия глагол пойейн - правя, създавам. На пръв поглед това е 

вероятната и естествена етимоловия, но тя не се съобразява със свещения език на храмовете, откъдето 

излиза първоначалната поезия. По-логично е да допуснем заедно с Фабър д'Оливие, че пойезис 

произхожда от финикийската дума noxe (уста, глас, език, реч) и от ucx (Висше същество, Същество-

принцип, Бог).  

Етруският Аес или Аезар, галският Аес, скандинавският Асе, коптският Ози (Господ) и 

египетският Озирис имат същия Корен./  

Съвсем друга е светлината, с която сияе Орфей. Той блести във вековете с лъчите на един 

творчески гений, чиято душа в съкровените си дълбини трепти в любов към Вечната Жена, и от дъното 

на сърцето му избира откликът на Вечната Жена, която живее в Природата, в Човека и в Небето. 

Религиозните обреди, традицията на посветените в тайните, песните на поетите, гласът на 

философите и, още повече, делото на Орфей, което е самата Гърция - всичко това свидетелства за 

истинността на музиканта спасител. 

По онова време Тракия се раздира от ожесточени борби. Слънчевите и лунните религии си 

оспорват върховенството. Тази бойна между поклонниците на слънцето и на луната не е дребен спор 

между две суеверия, както би могло да се помисли. Тези две вери представляват противоположни 

теологии, светогледи, религии и социални организации. Небесните и слънчеви вярвания имат своите 

храмове в планините, своите жреци и строгите си закони. Лунните вярвания господстват в горите и 

долините, те имат жриците си, сладострастните си обреди, неправилно практикуват изкуството на 

тайните и всеки обред завършва с оргия. Смъртоносна война се повежда между жреците на слънцето и 

жриците на луната.Това е борба между половете, борба между мъжкия и женския принцип, борба 

древна и неизбежна, открива или тайна, но вечна - това е борбата между мъжа и жената, която изпълва 

историята на човечеството и в която се крие тайната на световете. Както сливането на мъжа и жената е 

самата същност и тайната на божествеността, така и равновесието на тези два принципа може да 

породи велики цивилизации. 

Мъжките, космогонични и слънчеви богове в Тракия обитават високите планини и пустите места. 

Народът предпочита съблазните на женските божества, които предизвикват опасните страсти и 

слепите сили на природата. Тези религии приемат, че върховното божество е от женски пол. 

Жриците на луната, или тройната Хеката, проявяват своето могъщество, присвояват си 

обожаването на Бакх и го придружават с кървав ритуал. В знак на своето върховенство те се наричат 

вакханки и така узаконяват господството на жената над мъжа.  
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Те са или магьосници и прелъстителки, или кръвожадни приносителки на човешки жертви и 

обитават светилищата си в затънтени и диви долини. Какво мрачно обаяние, какво пламенно 

любопитство привлича народа в тези усамотени местности, обрасли с разкошна и величествена 

растителност? Разголени жени, нежни танци вдън горите... после смехове, силен вик - и стотина 

вакханки се хвърлят към чужденеца и го по валят на земята. За да не умре, той трябва да им се закълне, 

че ще им бъде покорен и ще изпълнява техните обреди. Вакханките опитомяват пантери и лъвове и ги 

водят на празненствата си. Със змии, увити около ръцете им, те нощем коленичат пред тройната 

Хеката, после с буйни хора призовават подземния двуполов бог Бакх с лице на бик*/*Бакх с лице на 

бик се среща в XXIX орфически химн. Това е спомен от древни вярвания, който изобщо не 

принадлежи на чистата орфическа традиция. Орфей пречиства и преобразява простонародния Бакх в 

божествения Дионис, символ на божествения дух, който еволюира във всички царства на природата. 

Любопитно е, че вакханският Бакх не е забравен и преминава дори в средновековието като Сатаната с 

лице на бик, призоваван от магьосниците в техните нощни бесовски сборища./. Но тежко на 

чужденеца, тежко на жреца на Юпитер или на Аполон, който идва тук - той бива разкъсан. 

В началото вакханките господстват в Гърция, докато тракийските племенни вождове остават 

верни на старите традиции. Но по-късно жриците обайват някои техни царе, чиито варварски нрави ги 

изкушават да живеят в азиатски разкош и изтънченост. Вакханките ги запленяват със своето 

сладострастие и ги опитомяват със заплахи. Така боговете разделят Тракия на два враждебни лагера. 

Жреците на Юпитер и на Аполон обаче са безсилни срещу Хеката, която царува в долините и от 

бездните си заплашва олтарите на синовете на светлината. 

Тогава в Тракия се появява един млад човек от царско потекло и с пленителна красота. Твърди 

се, че той е син на една от жриците на Аполон. Красивият му глас е обаятелен, той говори с нов и 

поетичен език и из глежда боговдъхновен. Русата му коса, гордост за дорийците, пада на златисти 

вълни по раменете му, а мелодичният му глас излъчва нежност и печал. Неговите тъмносини бездънни 

очи сияят от сила, кротост и вълшебство. Свирепите траки отбягват погледа му, но жените, вещи в 

изкуството да се харесват, говорят, че лазурният цвят на тези очи е получен от смесването на слънчеви 

лъчи и лунни целувки. Самите вакханки, привличани от красотата на младежа, често обикалят около 

него като влюбени пантери и се усмихват на непонятните му думи. 

Внезапно този млад човек, когото наричат син на Аполон изчезва. Говори се, че е умрял, че е 

слязъл в ада. Всъщност той отива в Самотраки, а после в Египет, където търси убежище при жреците в 

Мемфис. Там той научава тайните им, за двайсет години преминава всички изпитания и се завръща 

като посветен в тайните, за да изпълни мисията си. Сега той се нарича Орфей или Арфа*/*Думата е 

финикийска: аур означава светлина, арофаелечение./, което означава онзи, който лекува със светлина. 

Най-дребното светилище се намира в планината Каукайон. В миналото жреците на това 

светилище са били велики първосвещеници. От върховете на планината, естествено укрепена срещу 

внезапни нападения, те са господствали над цяла Тракия. Но откакто лунните божества царуват в 

долините, слънчевите последователи намаляват и храмът запустява.Жреците от планината Каукайон 

посрещат египетския посветен в тайните като спасител, с научните си знания и със своя ентусиазъм 

Орфей увлича много от траките, преобразява религията на Бакх и укротява вакханките. Неговото 

влияние бързо прониква във всички светилища на Тракия. Той възцарява Зевс в родните си земи и 

Аполон - в Делфи, където полага основите на Амфиктионията, която става символ на социалното 

единство на Гърция. Накрая със създаването на Мистериите той оформя религиозната душа на 

родината си, защото слива религията на Зевс с религията на Дионис в една световна мисъл. С неговите 

наставления посвещаваните в тайните получават чистата светлина на възвишените истини, а тази 

светлина - по-слаба, но не по-малко благотворна - достига и до народа чрез поезията и обаятелните 

празненства. 

Така Орфей става първосвещеникът на Тракия, великият жрец на олимпийския Зевс, а за 

посветените в тайните - и откривателят на небесния Дионис. 

 

ХРАМЪТ НА ЮПИТЕР 

Близо до изборите на река Ебра се издига планината Каукайон, опасвана от гъсти дъбови гори. 

Върхът й се извисява, цял от скали. От хилядолетия това място носи името Свята Планина, защото 

пелазгите, келтите, скитите и гетите отиват там, за да се покланят на боговете си. Но нали когато се 

изкачва толкова високо, човек винаги търси единствения Бог? Иначе защо би градил с толкова труд 

жилища сред царството на гръмотевиците и ветровете? 

Храмът на Юпитер се издига в центъра на мястото, обиколено със свещена ограда, недостъпна 

като крепост. При входа му има галерия с четири дорийски колони, украсени с изящни орнаменти. 
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Настава часът за жертвоприношение. Жреците на Каукайон принасят в жертва само огън. Те 

слизат по стъпалата на храма и запалват благовонни пръчки с огън, взет от светилището. После 

първосвещеникът излиза от храма. Облечен е в бял ленен хитон като другите жреци, а главата му е 

увенчана с венец от миртови и кипарисови листа. Той носи абаносов скиптър с дръжка от слонова 

кост, а хитонът му е опасан със златен колан, украсен с кристали, излъчващи тъмни отблясъци - 

символ на тайнствената царственост. Този жрец е Орфей. 

Той води за ръка един ученик от Делфи, който, блед и разтреперан, очаква думите на великия 

Върховен първосвещеник. Орфей вижда вълнението му и за да успокои избраника сред учениците си, 

слага ръка на неговото рамо. Очите му са усмихнати, но после внезапно засияват. И докато жреците 

обикалят олтара и пеят химна на огъня, Орфей тържествено изрича пред любимия си ученик думи на 

посвещаване в тайните, които попадат направо в сърцето му като божествен балсам. Ето какви 

магически слова поверява Орфей на младия ученик:  

- Събери грижливо всички свои мисли, за да се издигнеш до Началото на нещата, до великата 

Троица, която блести в чистия Ефир. Изгори тялото си с огъня на своята мисъл; отдели се от материята 

така, както пламъкът се отделя от дървото, което изгаря. Тогава духът ти ще се устреми към чистия 

ефир на вечните Причини, както орелът се устремява към престола на Юпитер. 

Аз ще ти разкрия тайната на световете, душата на природата, същността на Бога. Чуй най-напред 

великата тайна. Само едно същество царува в дълбините на небето и в бездните на земята и то е 

гръмовержецът Зевс, ефирният Зевс. Той е мъдрият съвет, силната омраза и нежната любов. Той 

царува в недрата на земята и във висините на звездното небе: той е Диханието на нещата, неугасимият 

Огън, Мъжът и Жената, единственият Цар, единствената Власт, Богът, Учителят. 

Юпитер е божественият Съпруг и божествената Съпруга, Мъжът и Жената, Бащата и Майката. 

От свещения им брак, от тяхната вечна сватба произлизат непрестанно Огънят и Водата, Земята и 

Въздухът, Нощта и Денят, гордите Титани, неизменните Богове и зародишите на хората. 

Невежите не знаят за любовта между Небето и Земята. Тайните на Съпруга и Съпругата се 

разкриват само пред посветените. Но аз ще ти кажа истината. Преди малко тътенът на бурята 

разтърсваше тези скали; гръмотевици падаха върху тях като жив огън, като небесен пламък; 

планинското ехо радостно бучете. Но ти трепереше, защото не знаеше нито откъде идва този огън, 

нито къде отива. Това е мъжкият Огън, семето на Зевс, Огънят-Създател. Той излиза от сърцето и 

мозъка на Юпитер и вълнува всички същества. Когато пада гръм, той е изпратен от неговата ръка.Но 

ние, неговите жреци, знаем неговата същност, ние можем да отбягваме и да насочваме стрелите му. 

А сега погледни небесната твърд. Виж този блестящ кръг от съзвездия, покрит с тънкото и 

прозрачно наметало на Млечния път - този прах от слънца и светове. Виж как пламти Орион, как сияят 

Близнаците и как блести Лирата. Това е тялото на божествената Съпруга, която танцува в такт с 

песента на Съпруга. Гледай с духовните си очи и ще видиш изпънатата й назад глава, протегнатите й 

ръце и така полека ще повдигнеш нейното осеяно със звезди було. 

Юпитер е божественият Съпруг и божествената Съпруга. Ето първата тайна. 

Но сега, дете на Делфи, приготви се за второто посвещаване в тайните. Трепери, плачи, 

наслаждавай се, обожавай! Защото твоят дух ще проникне в огнената земя, където великият Творец 

размесва душата на света в чашата на живота. Всички същества забравят божествения дом, когато пият 

от тази упоителна чаша, и слизат в печалната и мрачна бездна на преражданията. 

Зевс е великият творец. Дионис е негов син, неговото проявено слово.Дионис е лъчезарният дух, 

живият разум, сияещ в дома на баща си, в двореца на неговия неизменен Ефир. Един прекрасен ден, 

когато Дионис се беше надвесил над небесните бездни и ги съзерцаваше през съзвездията, изведнъж 

видя отразен в синята дълбина своя собствен образ, който протягаше ръцете си към него. Но образът 

бягаше, безспирно се изплъзваше и го увличаше към дъното на пропастта. Най-после той се озова в 

сенчеста и благоуханна долина, където с наслада вдъхваше сладостния лъх на ветреца, който милваше 

тялото му. В една пещера той съзря Персефона. Майя, хубавата тъкачка, изработваше було, в което 

втъкаваше образите на всички същества. Той застана пред божествената девица, занемял от възторг. В 

този момент го забелязаха горди те титани и свободните титанки. Мъжете завидяха на красотата му, а 

жените, обхванати от бурна страст, се хвърлиха към него като бесни стихии и го разкъсаха. После си 

поделиха тялото му и го свариха, а сърцето му заробиха. Юпитер порази с гръмотевица титаните, а 

Минерва отнесе в Ефира сърцето на Дионис. Там то отново стана пламтящо слънце. Но от дима на 

Дионисовото тяло произлязоха душите на хората, които се въздигат на небето. Когато бледите сенки 

стигнат до пламтящото сърце на Бога, те ще светнат, ще запламтят и Дионис ще възкръсне по-жив от 

всякога във висините на Седмото небе. 
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Ето тайната на смъртта на Дионис. Сега чуй другата тайна - за неговото възкресение. Хората са 

плът и кръв от Дионис. Нещастните хора са разпръснатите части на неговото разкъсано тяло, които се 

търсят сред гърчовете на престъплението и омразата, сред скръб и любов. Но ние, посветените в 

тайните, ние, които знаем какво има горе и какво има долу, ние сме спасителите на душите, ние сме 

като Хермес за хората.  

Ние ги привличаме като магнит към себе си, а боговете привличат нас. Така, с обаянието на 

небето, ние възпроизвеждаме живото тяло на божеството. Ние караме небето да плаче и земята да се 

радва.Ние носим в сърцата си сълзите на всички същества като скъпоценни накити, за да ги превърнем 

в усмивки. Бог умира в нас и отново се ражда в нас. Така говори Орфей. Делфийският ученик 

коленичи пред учителя си с високо вдигнати ръце. Първосвещеникът на Юпитер простира ръка над 

главата му и произнася тържествените думи: 

- Нека неизразимият Зевс и Дионис, проявен три пъти - в ада, на земята и на небето, - бъдат 

благосклонни към твоята младост и нека влеят в сърцето ти познанието на Боговете. 

Тогава посветеният в тайните отива да хвърли стирака в огъня на олтара и три пъти призовава 

гръмовержеца Зевс. Жреците три пъти се завъртат около него, пеейки един химн. Първосвещеникът 

стои вглъбен и ученикът се Връща при него. 

- О, Орфей - казва той, - обичам те, обичам сина на Безсмъртните и кроткия лечител на душите от 

деня, когато те чух да пееш химн в чест на Боговете, на празника на делфийския Аполон. Тогава ти 

заплени сърцето ми и аз те следвах навсякъде. Твоите песни са като упойващо вино, поученията ти - 

като горчиво питие, което облекчава умореното тяло и го дарява с нова сила. 

- Страшен и труден е пътят, който води към Боговете - отговаря Орфей, но сякаш не на ученика, а 

на някакви свои вътрешни гласове. - Отначало той минава през поляна с цветя, после по един страшен 

хълм и след това през скали, обичани от гръмотевиците и заобиколени от бездънни пропасти - ето 

каква е участта на ясновидеца и на Пророка на земята. Мило дете, остани при поляните с цветя и не 

отивай по-нататък! 

- Колкото повече утоляваш жаждата ми, толкова по-голяма става тя - каза младият посветен в 

тайните. –Ти ми разкри същността на Боговете. Но кажи ми, велики учителю, вдъхновен от 

божествената любов, мо га ли някога да ги видя? 

- Можеш, но с очите на духа - казва първосвещеникът на Юпитер, - а не с телесните си очи. 

Обаче засега ти можеш да гледаш само с очите на тялото си. Трябва много да работиш или да 

преживееш дълбоки страдания, за да можеш да отвориш Вътрешните си очи. 

- Само ти умееш да ми ги отвориш, Орфей! От какво да се боя, когато съм с теб? 

- Наистина ли искаш? Тогава слушай! В Тесалия, във вълшебната Темпейска долина, се издига 

един мистичен храм, в който невежите не могат да влязат. Там Дионис се явява пред посветените в 

тайните и пред ясновидците. Каня те след една година на неговия празник. Тогава ще те унеса в 

магически сън и ще отворя очите ти, за да видиш божествения свят. Но дотогава животът ти трябва да 

бъде чист и непорочен, а душата ти - бяла. Защото знай, че светлината на Боговете плаши слабите и 

убива неверниците. Ела в дома ми, за да ти дам няколко книги - те ще те подготвят.  

Учителят влиза в храма и завежда ученика си в своята голяма килия. Там гори египетски 

светилник, който никога не угасва. Държи го крилат демон, изработен от кован метал. В сандъци от 

благоуханен кедър са заключени многобройни папирусови свитъци, изписани с египетски йероглифи и 

с финикийски букви, и книги от Орфей на гръцки език, които съдържат вълшебната му наука и 

тайното учение*/*Сред множеството изгубени книги, които орфическите писатели на Гърция 

приписват на Орфей, са: "Аргонавтики" – описание на великото дело на Хермес, "Деметриада" - 

космогонична поема за майката на боговете, теогоничните "Свещени песни на Бакх", "Булото, или 

мрежата на душите", "Изкуството на тайните и обредите", "Книга за мутациите, химията и алхимията", 

"Коридантите" - книга за земните тайни и за земетресенията, "Анемоскопия" - книга за атмосферата, 

една естествена и магическа ботаника и др./ 

Учителят и ученикът разговарят до късно през нощта. 

 

ПРАЗНИКЪТ В ТЕМПЕЙСКАТА ДОЛИНА 

Пренасяме се в Тесалия, в росната Темпейска долина. Светата нощ, посветена от Орфей на 

тайните на Дионис, вече е настъпила. Воден от свещенослужител в храма, ученикът от Делфи върви 

през тесен и дълбок проход сред отвесни скали.В тъмната нощ се чува само шумът на реката, която 

тече между обрасли в зеленина брегове. Най-после пълната луна се показва иззад планината. Жълтият 

й диск излиза от черните гребени на скалите. Нейната чудодейна магическа светлина прониква в 

дълбините и озарява вълшебната долина. В един миг тя се вижда цялата - със зелените си поляни, с 
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ясеновите и тополовите си гори, с кристални те си избори, с пещерите си, обвити в бръшлян, с 

лъкатушещата река и нейните островчета, обрасли в зеленина и сплетени дървета. Сивкава мъгла като 

сладостно видение обгръща всичко и сякаш въздишки на нимфи трептят над огледалната повърхност 

на изборната вода, а неясни звуци на флейта прииждат от не подвижните тръстики. Върху всичко това 

се носи тихото вълшебство на Диана. 

Ученикът от Делфи върви като насън. Той се спира понякога, за да вдъхне благоуханието на 

лавровите храсти. Но вълшебната светлина трае само миг и всичко отново потъва в мрак. Скалите пак 

надвисват заплашително. Блуждаещи светлини мъждукат навсякъде зад гъстите корони на дърветата, 

по бреговете на реката и в проходите към долината. 

- Това са новопосвещаваните в тайните - казва водачът от храма. - Те също са потеглила всяка 

група има водач, който носи светилник.Ние ще ги последваме. 

Пътниците срещат първо новопосвещаваните в името на младия Бакх - юноши с дълги ленени 

хитони и с чела, обкичени с бръшлян. Те носят дървени чаши - символ на чашата на живота. След тях 

вървят млади, силни и горди хора - новопосвещаваните в името на бореца Херакъл - с къси туники, 

наметнати с лъвски кожи, с голи крака и с венци от маслинови клонки. После идват посветените в 

името на разкъсания Бакх, наметнати с кожи от пантери, с коси, вързани с пурпурни панделки, и с 

арфи в ръце. 

Минавайки край една пещера, водачът и ученикът от Делфи съзират новопосвещаваните в името 

на Аидоней и на подземния Ерос.Тези хора коленичат на земята и оплакват умрелите си родители и 

приятели. Чу ва се тихата им песен: 

- Аидоней, Аидоней! Върни ни онези, които ни отне, или ни позволи да слезем в твоето царство! 

Внезапно един от тях се обръща към ученика от Делфи и казва: 

- Ти си прекрачил прага на Аидоней, затова вече няма да видиш светлината на живите. 

Друг човек минава край него и докосва дрехата му. 

- Синко, ти ще станеш жертва на сянката. Ти, който идваш от нощта, върни се при Ереб - 

прошепва той на ухото му и побягва. 

Ученикът се е смръзнал от ужас. Той тихо пита водача си: 

- Какво означава това? Служителят в храма се преструва, че нищо не е чул, и само казва: 

- Трябва да минеш по моста. Никой не може да избегне това. 

Те минават по дървения мост над река Пеней. 

- Откъде идват - пита новопосвещаваният в тайните - тези тъжни гласове и тази печална песен? 

Какви са тези бели сенки, които вървят в дълги редици под тополите? 

- Това са жени, които отиват да бъдат посветени в тайните на Дионис. 

- Знаеш ли как се казват? 

- Тук никой не знае ничие име и всеки забравя своето. Както при влизане в светата местност 

новопосвещаваните хвърлят осквернените си дрехи и обличат чисти ленени туники, така те захвърлят 

старото си име и придобиват ново. За седем дни и седем нощи човек тук се преобразява, влиза в друг 

живот. Погледни тези жени. Те не се подреждат по семейства и по роден край, а според волята на Бога, 

който ги вдъхновява. 

Край тях минават момичета с нарцисови венци и с небесносини наметала. Водачът казва, че това 

са нимфи, приятелки на Персефона. След тях минават с червените си наметала мистичните любовници, 

пламенни те съпруги и стремящите се към Афродита. Те навлизат в мрачна гора, откъдето се носят 

буйни възклицания и вопли. Постепенно воплите затихват и над мрачната миртова гора еква хорът на 

жените, който пее: 

- Ерос, ти ни нарани! Афродита, ти разби сърцата ни! Ние опасахме гърдите си с кожа, но тя Крие 

кървавия пурпур на нашите рани. Сърцата ни пламтят като запалена пещ. Някои умират от нищета, а 

ние загива ме от любов. О, Ерос, погуби ни! Ако не, избави ни ти, Дионис! Дионис! 

Появяват се и други жени, облечени в дрехи от черен вълнен плат и обвити в дълги була. Те 

изглеждат погълнати от дълбока печал. Водачът на ученика казва, че това са тъжащите за Персефона. 

Тук се намира голям мраморен мавзолей, обвит в бръшлян. Те коленичат около него, разплитат косите 

си, пеят химни и плачат. На стиха на желанието те отговарят със стиха на болезнената скръб: 

- Персефона, ти умря, похитена от Аидоней, и слезе в царството на мъртвите. Но ние, които 

оплакваме многообичните си, не сме нито живи, нито мъртви. Дано слънцето не изгрее! Дано земята, 

която те покри ва, велика богиньо, ни дари с вечен сън и дано нашите сенки прегърнат сенките на 

любимите ни! Чуй молбата ни, Персефона! Персефона! 

Пред тези странни сцени на заразителен унес и на дълбока скръб ученикът от Делфи се чувства 

обхванат от хиляди противоречиви и мъчителни усещания. Той Вече не е същият - желанията, 
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мислите, мъките и страданията на тези същества стават и негови. Душата му изпитва страшни мъки и 

се разкъсва на части, за да се засели в хиляди тела. Смъртно безпокойство го обхваща - той Вече не 

знае дали е човек или само сянка. 

Тогава един висок мъж, посветен в тайните, минава край събралите се, спира се и казва: 

- Мир на скръбните сенки! Страдащи жени, стремете се към светлината на Дионис! Орфей ви 

чака! 

Всички го наобикалят мълчаливо и късат венците си. С арфата си той им посочва пътя. Жените 

пият вода с дървени чаши от един извор. Шествието отново потегля на път. Младите девойки вървят 

напред и повтарят един напев: 

 

- Вдигнете маковете и пийте от водата на Лета! Дай ни любимото цвете, Персефона! Нека 

нарцисът отново да разцъфне, Персефона! 

Ученикът и неговият водач вървят дълго. Те минават през поляни с цветя, под короните на тъжно 

шепнещи тополи. Ученикът чува песни, които се носят из въздуха, вижда дървета, накичени с 

отбранителни маски и смешни фигурки, подобни на побити деца. По реката понякога плават лодки, а 

хората в тях мълчат, сякаш са мъртви. Най-после долината се разширява и небето над върховете на 

високите планини просветлява. В далечината се виждат мрачните проходи на Оса, набраздени с 

пропасти, затрупани от съборени скали. Наблизо, на един зелен хълм, заобиколен от планини, свети 

храмът на Дионис. Слънцето вече позлатява високите планински върхове. Отвсякъде към храма 

прииждат шествия от жени и посветени в тайните. Всички са сериозни, дългото очакване на този миг 

ги и се изкачват по него. Всички приятелски помахват с клончета и арфи за поздрав. Водача вече го 

няма, а ученикът от Делфи се озовава сред група посветени в тайните с блестящи коси, украсени с 

разноцветни панделки. Той никога не е виждал тези хора, но си мисли, че всъщност ги познава, че си 

ги спомня с някакво чувство на блаженство. Изглежда и те са го чакали, защото го поздравяват за 

щастливото пристигане. Увлечен и окрилен от тях, той се изкачва до после дните стъпала на храма и 

тогава го залива ослепителна светлина. Изгряващото слънце пуска първата си огнена стрела в долината 

и облива с блестящите си лъчи множеството от посветени в тайните, струпано по стъпалата на храма и 

из цялата долина. 

Един хор запява химни. Бронзовите врати на храма се разтварят сами и се появява 

първосвещеникът Орфей, придружен от свещеник, който носи Светилника. Ученикът с радост познава 

своя учител. Облечен в пурпурен хитон, с лира от злато и слонова кост в ръка, Орфей сияе с вечна 

младост. Той казва: 

- Привет на всички вас, които сте дошли, за да се възродите след скърбите на земята - ето, в този 

момент вие се възраждате. Елате да утолите  жаждата си със светлината на храма вие, които излизате 

от тъмната нощ, новопосвещавани жени и посветени в тайните. Елате да се развеселите вие, които сте 

страдали. Елате да си починете вие, които сте се борили. Слънцето, което призовавам да блесне над 

главите ви и което ще засияе в душите ви, не е слънцето на смъртните. То е светлината на Дионис, 

великото слънце на посветените в тайните. Чрез миналите си страдания, чрез усилието, което ви е 

довело тук, вие ще победите и ако вярвате в думите на Бога, вие вече сте победили. Защото след 

дългото си лутане в мрачните съществувания вие най-после ще излезете от печалния кръг на земните 

поколения и всички ще се превърнете в едно-единствено тяло, в една-единствена душа в светлината на 

Дионис! 

Божествената искра, която ни води на земята, е в самите нас. Тя се превръща в светилник на 

храма, в звезда на небето. Така расте светлината на Истината! Слушайте звуците на седмострунната 

лира, Лирата на Бога... Тя движи световете. Слушайте добре! Нека ви пронижат нейните звуци... и пред 

вас ще се разтворят дълбините на небесата! 

Помощ за слабите, утешение за страдащите, надежда за всички! Но тежко на злите, на 

нечестивите! Те ще бъдат засрамени. Защото при проникването в тайните всеки вижда душата на 

другите до самото й дъно. Злите биват поразени от ужас и страх, нечестивите - от смърт. 

И сега, когато Дионис ви е просветлил, аз призовавам небесния и всемогъщ Ерос. Нека той 

помага на любовта ви, на сълзите и радостта ви. Обичайте, защото всичко обича - демоните в ада и 

боговете на небе то. Обичайте, защото всичко обича. Но обичайте светлината, а не тъмнината. В 

дългото пътешествие помнете непрестанно голямата цел. Когато душите отново се завръщат в 

светлината, по звездните им тела остават отбранителните петна на всички грешки, извършени в живота 

им... И за да ги заличат, те трябва да ги изкупват и да се завърнат на земята... Само чистите и силните 

отиват в слънцето на Дионис. А сега за пейте "Евохе"! 
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"Евохе!" - проехтява между четирите стени на храма. "Евохе!" .- и цимбалите засвирват. "Евохе" 

– призовава възхитеното множество, струпано по стъпалата на светилището. И призивът на Дионис, 

свещеният призив за възраждане, се разнася из долината, повтарян от хиляди гърла, подеман от 

планинските екове. И овчарите из дивите проходи на Оса, пръснати със стадата си край високите 

планини близо до облаците, възкликват: "Евохе!* /*Призивът Евохе, който се произнася Хе-Во-Хе, е 

свещения призив на всички посветени в тайните в Египет, Юдея, Финикия, в Мала Азия и Гърция. 

Четирите свещени букви, произнасяни Иод-Хе-Во-Хе, представляват Бога във вечното му сливане с 

Природата; те обхващат целостта на Съществото, живата Вселена. Иод (Озирис) означава самата 

божественост, Разума-Създател, Вечния покой, който се намира във всичко, навсякъде и над всичко. 

Хе-Во-Хе представлява Вечната Жена, Ева, Изида. Природата във всичките и видими и невидими 

форми, оплодотворени от Него. Висшето посвещаване в тайни те, посвещаването в теогоничните 

науки и в чудотворните чувства, съответства на Иод. Друг кръг от науки съответства на всяка от 

буквите на думата Иеве - както Мойсей, и Орфей запазва науките, които съответстват на буквата Иод 

(Иеве, Зевс, Юпитер), и идеята за единството на Бога, но той се стреми да разкрие тайните пред народа 

чрез поезията, изкуствата и техните живи символи. Затова призивът Евохе открито се произнася на 

празника на Дионис, където се допускат не само посветените в тайните, но и онези, които искат да 

бъдат посветени. 

В това се състои разликата между делото на Мойсей; и на Орфей.-И двамата са последователи на 

египетското посвещаване в тайните и обладават една и съща истина, но я приспособяват в 

противоположни посоки. Мойсей строго и неотстъпно прославя Бащата, мъжкия Бог. Той поверява 

пазенето на тайните на духовенството и подчинява народа на безпощадна дисциплина, без да му 

разкрива нищо. Орфей, божествено влюбен в Природата, я прославя в името на Бога, който се намира в 

нея, за да го накара да се прояви сред божественото човечество. Ето защо Евохе става свещен призив в 

Гърция./ 

ПРИЗОВАВАНЕ  

Празникът преминава като сън. Настъпва вечерта. Танците, песните и молитвите са свършили. 

Орфей и неговият ученик слизат по подземна галерия в свещената гробница, издълбана в планините. В 

нея може да влиза само първосвещеникът. Там вдъхновеният от Боговете размишлява в усамотение 

или извършва магии и чудотворства заедно с последователите си. 

Те се озовават в обширна зала, осеяна с пещери. Две факли, забити в земята, смътно осветяват 

напуканите стени и тъмните дълбини на гробницата. Наблизо зее пукнатина в земята - тя излъчва 

топъл въздух и като че ли стига до самите недра на земята. В подземието се намира малък олтар, в 

който гори огън от сухи лаврови клони, а отстрани е поставен порфиров сфинкс, който го пази. На 

неизмерима височина през един процеп се вижда звездното небе. Бледата, слаба светлина, която 

прониква в гробницата, е като небесно око, надзъртащо в подземието. 

- Ти се намираш при изборите на свещената светлина - казва Орфей. - Ти си влязъл с чисто сърце 

в областта на тайните. Настанал е тържественият час, когато ще ти дам възможност да проникнеш до 

самите извори на живота и на светлината. Онези, които не са повдигали дебелата завеса, криеща 

невидимите чудеса от хората, не могат да станат синове Божии. 

Изслушай истините, които не трябва да се казват на множеството и които са силата на 

светилищата. 

Бог е един и винаги е подобен на себе си. Той царува навсякъде. Но полубоговете са безбройни и 

различни, защото божествеността е вечна и безкрайна. Най-велики са душите на звездите. Слънцата, 

звездите, земята и луната, всяко тяло има своята душа и всички са произлезли от свещения огън на 

Зевс и от изначалната светлина. Полусъзнателни, неизменни, непроменими, те управляват великото 

творение със своите правилни движения. И така, всяка движеща се планета увлича в своята сфера цели 

снопове полубогове или сияещи души, които някога са били хора, слезли са със слава по стълбата на 

царствата, после отново са се изкачили, за да излязат най-накрая от кръга на земните поколения. Чрез 

тези божествени духове Бог диша, движи се, проявява се и нещо повече, те са дъхът на неговата жива 

душа, лъчите на вечния разум. Те господстват над по-низшите духове, които управляват стихиите. Те 

царуват над световете. Отдалеч и отблизо те ни заобикалят и макар съществото им да е безсмъртно, те 

се обличат в различни и променливи форми - според народите, времената и страните. Нечестивият, 

който се отрича, се бои от тях; благочестивият човек се прекланя пред тях, без да ги познава; 

посветеният в тайните ги познава, привлича ,ги и ги вижда. Ако съм се борил, за да ги намеря, ако, 

както твърдят, съм слязъл в ада, направил съм го, за да обуздая демоните на пропастта, за да привлека 

закрилата на боговете над любимата ми Тракия, за да се слее зе мята с дълбокото Небе и за да може 

очарованата земя да чува божествените гласове. Небесната красота ще се въплъти в плътта на жените, 
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огънят на Зевс ще тече в кръвта на героите и преди отново да се изкачат при звездите, синовете на 

боговете ще засияят като Безсмъртните. 

Знаеш ли какво представлява Лирата на Орфей? Това е музиката на вдъхновените храмове. 

Боговете са нейните струни. В тяхното звучене цяла Тракия ще се настрои като лира и дори мраморът 

ще запее с чудо деен ритъм и в небесна хармония. 

И сега аз ще призова боговете, за да се появят те живи пред тебе и да ти покажат в пророческо 

видение мистичната брачна песен, която съм приготвил за света и която посветените в тайните ще 

видят. 

Подслони се под тази скала. Не се страхувай от нищо. Магически сън ще затвори клепачите ти, 

най-напред ще потрепериш и ще видиш ужасни неща. Но после приятна светлина, непознато досега 

блаженство ще обхване цялото ти същество. 

Ученикът се сгушва във вдлъбнатината с формата на легло, издълбана в скалата. Орфей хвърля в 

огъня на олтара благовонни растения. После взема абаносовия си скиптър, украсен на върха с бляскав 

кристал, застава близо до сфинкса и с дълбок глас призовава: 

- Кибела! Кибела! Велика майко, чуй ме! О, ти, изначална светлина, подвижен ефирен пламък, 

който Винаги се носи из пространствата, който съдържа гласовете и образите на всички неща! 

Призовавам твоите бързоходни коне, блестящи от светлина! О, всемирна душа, която поражда 

бездните и която засява слънца, о, ти, чието звездно наметало се носи из Ефира, фина светлина, скрита 

и невидима за плътските очи! О, велика майко на Световете и на Боговете, ти, която съдържаш вечните 

първообрази! Древна Кибела, ела при мен! При мен! Заклинам те във вълшебния си жезъл, заклинам те 

в моя договор със Силите, заклинам те в душата на Евридика!... Аз те призовавам, теб, съпругата с 

много лица, кротка и трептяща в огъня на вечната нощ. От висините на пространствата, от най-

далечните дълбини на бездните, отвсякъде ела, до тичай, напълни тази пещера с излиянията си. Надари 

сина на Тайните с диамантена твърдост и му позволи да види в дълбоките ти недра Духовете на 

Бездната, на Земята и на Небесата. 

При тези думи подземно бучене разтърсва дълбините на пропастта и цялата планина потреперва. 

Студена пот облива тялото на ученика. Той вече вижда Орфей през облаци бълван дим. За момент се 

опитва да се бори с някаква страшна сила, която го обгръща. Но неговият мозък вече не му се 

подчинява, волята му е унищожена. Той е обладан от ужаса на човек, който се дави, поглъща вода и 

след страшни гърчове пропада в мрака на безсъзнанието. Когато се свестява, около него царува нощ - 

светла и жълтеникава. Той дълго гледа, без да може да види нищо. Само от време на време усеща 

докосването на невидими прилепи. Най-после му се струва, че в здрача смътно съзира чудовищните 

силуети на кентаври, хидри и горгони. Но пред тях той вижда високата фигура на жена, седнала на 

трон. Тя е забулена с дълго було, чиито гънки са осеяни с бледнеещи звезди, и носи венец от макове. 

Големите и отворени очи са неподвижни. Много човешки сенки се движат около нея като уморени 

птици и шепнат полугласно: 

- Царице на мъртвите, душа на земята, о, Персефона, ние сме дъщери на небето. Защо сме 

заточени в царството на тъмнината? О, небесна жътварка, защо покоси душите ни, които летяха 

блажено в ефирните пространства? 

- Аз откъснах нарциса - отговаря Персефона - и влязох в брачното ложе. Изпих смъртта заедно с 

живота. И като вас страдам в тъмнината. 

- Кога ще бъдем освободени? - питат стенещите души. 

- Когато дойде небесният ми съпруг, божественият освободител - отговаря Персефона. 

Тогава се появяват страшни жени. Очите им са кръвясали, а главите им - накичени с отровни 

растения. Около полуголите им ръце и бедра се вият и играят змии, които те размахват като бичове. 

- О, души, вие сте призраци и червиш! Не вярвайте на безумната царица на мъртвите! - изричат 

те със съскащите си гласове. - Ние сме жриците на здрачния живот, служителките на стихиите и на 

чудовищата на пропастта, ние сме вакханките на земята и фуриите в Ада. Ние сме вашите вечни 

царици, нещастни души. Вие няма да излезете от прокълнатия кръг на поколенията, ние отново ще ви 

въведем там с нашите бичове. И вие ще се гърчите, вечно ще се мъчите сред съсъка на нашите змии, 

сред желания, омраза и угризения на съвестта. 

И с разплетени коси те се нахвърлят върху сонма наплашени души, които охкат и се въртят като 

вихрушка от суха слама под техните камшични удари. 

При тази гледка Персефона побледнява, заприличва на призрак при пълнолуние. Тя прошепва: 

- Небе... Светлина... Богове... Сън... Сън... Сън вечен... 

Маковият венец на главата й повяхва, очите й се затварят от мъка. Царицата на мъртвите се 

отпуска на трона си, унесена в летаргичен сън, и после всичко изчезва в тъмнина. 
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Появява се друго видение. Ученикът от Делфи се озовава във великолепна зелена долина. На 

хоризонта се вижда планината Олимп. Пред тъмна пещера на постелка от цветя спи красивата 

Персефона. Венец от нарциси увенчава главата й вместо увехналите макове и зората на възраждащия 

се живот оцветява страните й с амброзиева багра. Нейните тъмни коси падат върху блестящите от 

белота рамене, а розите на кротко повдигащите се гърди сякаш приканват ветровете да ги целунат. 

Нимфи танцуват на една поляна. Малки облачета се носят из синевата. В храма звучи лира... 

В нейните златисти звуци, в свещения и ритъм ученикът долавя най-съкровената музика на 

нещата. От листата, от водите, от пещерите избира фина и нежна мелодия, а далечните гласове на 

посветените в тайни те жени, които пеят в планините, достигат до ушите му като далечно ехо. Едни от 

тях със страх и ужас призовават Бога, други мислят, че го виждат, и падат на земята полумъртви от 

умора. 

Най-после небето се разтваря в самия си зенит, за да роди блестящ облак. Като птица, която се 

носи из небето, а после внезапно се спуска към земята, Бог със своя скиптър слиза от блестящия облак 

и застава пред Персефона. Той сияе, косата му е разплетена, а в очите му се съзира свещеният унес на 

бъдещите светове. Той дълго я гледа с нежен поглед, после простира скиптъра си над нея, докосва 

гърдите й и тя се усмихва. Той докосва челото й, тя отваря очи, изправя се бавно и поглежда съпруга 

си. Очите й, премрежени от съня в ада, заблестяват като звезди. 

- Позна ли ме? - пита Богът. 

- О, Дионис! - извиква Персефона. - О, ти, божествен Дух, слово на Юпитер, Небесна светлина, 

която сияе в образа на човек! Всеки път, когато ме събуждаш, ми се струва, че заживявам за първи път. 

Световете отново се раждат в паметта на миналото и бъдещето отново стават безсмъртно настояще за 

мене и аз чувствам, че в сърцето ми засиява вселената! 

В същото време на върха на планините в сребрист облак се появяват любопитните богове, които 

надничат към земята. 

Долу мъже, жени и деца, наизлезли от долчините и пещерите, гледат безсмъртните с огромна 

възхита. Пламенни химни се възнасят от храмовете сред облаци благовонен дим. Между земята и 

небето се извършва божествена сватба, която позволява на майките да зачеват герои и богове. Розова 

светлина огрява цялата местност. Царицата на мъртвите, превърнала се отново в божествена жътварка, 

се възнася към небе то в обятията на съпруга си. 

Пурпурен облак ги обгръща и устните на Дионис докосват устните на Персефона... Тогава от 

небето и земята се разнася мощен любовен вик, като че ли свещеният трепет на боговете докосва 

лирата и иска да скъса всичките й струни, за да пръсне звуците й по всички краища на вселената. От 

божествената двойка блясва силна светкавица и бликва ураган от ослепителна светлина... После 

всичко изчезва. 

За миг ученикът на Орфей се потапя в извора на всички съществувания, в слънцето на висшето 

Същество. След малко той придобива небесни крила и като светкавица лети през световете, за да 

намери накрая възхитителния сън на безкрайността. 

Когато отново идва в съзнание, той се озовава сред пълна тъмнина. Само една блестяща лира се 

вижда в непроницаемия мрак. Тази лира се отдалечава и се превръща в звезда. Тогава ученикът 

забелязва, че се на мира в подземието на заклинанията и че звездата е далечният процеп в пещерата, 

през който се вижда небесната твърд. 

Близо до него стои висока фигура на човек. Той познава Орфей по неговите дълги къдрици и по 

блестящия кристал на скиптъра му. 

- Дете на града Делфи, откъде идваш? - пита първосвещеникът. 

- О, учителю на посветените в тайните, небесни вълшевнико, о, чудни Орфей, аз сънувах 

божествен сън! Да не би това да е някакво вълшевство, някаква магия на Боговете? Какво се случи? 

Нима светът се е променил? Къде съм сега? 

- Ти спечели венеца на посвещаването и преживя моя сън. Но да излезем оттук, защото аз трябва 

да умра, а ти - да живееш, за да се сбъдне този сън!  

 

СМЪРТТА НА ОРФЕЙ  

Дьбовите гори по склоновете на планината Каукайон се превиват и шумят под напора на бурята. 

Гръмотевици падат върху голите скали и тътенът им разтърсва до основи храма на Юпитер. Жреците 

на Зевс са се събрали под сводовете на една от гробниците на светилището. Те седят в полукръг на 

бронзовите си столове. Орфей е застанал в средата като обвиняем. Той е блед, но дълбок пламък 

извира от кротките му очи. 
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Най-старият жрец извиква тържествено с глас на съдия: 

- Орфей, ти, когото считаме за син на Аполон, беше назначен от нас за първосвещеник и цар. Ние 

ти дадохме мистичния скиптър на синовете на Бога. Ти царуваш над Тракия със своето духовно и 

царствено изкуство. Ти издигна тук храмовете на Юпитер и на Аполон и позволи на божественото 

слънце на Дионис отново да блесне в мрака на тайните. Но знаеш ли какво ни заплашва? Ти, който 

познаваш страшните тайни, ти, който толкова пъти си ни предсказвал бъдещето и който отдалеч си 

разговарял с учениците си, явявайки се в сънищата им, ти не знаеш какво става около тебе. Дивите 

вакханки, прокълнатите жрици, са се събрали в долината на Хеката. Водени от тесалийската 

магьосница Аглаоника, те са убедили племенните вождове от бреговете на река Ебра да възцарят 

вярата на мрачната Хеката и заплашват да унищожат храмове те на мъжките Богове и всички олтари на 

всевишния. Възбудени от пламенните им устни и от тяхното красноречие, хиляди тракийски воини с 

горящи факли стануват в подножието на планината и утре ще нападнат храма, разпалвани от тези 

жени, облечени в кожи от пантери. Те искат да видят как ще потече нашата кръв. Води ги великата 

жрица на мрачната Хеката. Тя е най-страшната сред магьосниците, неумолима и жестока, като фурия. 

Ти сигурно я познаваш. Какво мислиш да правим? 

- Отдавна зная това - казва Орфей - и то трябваше да стане. 

- Тогава защо не направи нищо, за да ни защитиш? Аглаоника се е заклела да ни заколи върху 

олтарите ни пред лицето на живото небе, на което се кланяме. Но какво ще стане с този храм, със 

съкровищата, с твоя та наука,та дори със самия Зевс, ако ти ни напуснеш? 

- Нима не съм при вас? - кротко отвръща Орфей. 

- Ти си тук, но вече е много късно - казва най-старият жрец - Аглаоники води вакханките, а 

вакханките водят траките. Може би искаш да ги отблъснеш с гръмотевицата на Юпитер и със стрелата 

на Аполон? За що не повика тук тракийските вождове, верни на Зевс за да смажат метежниците? 

 

- Боговете се защищават не с оръжие, а с думи. Ударът трябва да бъде нанесен не срещу 

вождовете, а срещу вакханките. Аз ще отида. Бъдете спокойни. Нито един нечестив човек няма да 

прекрачи тази ограда. Утре царството на кръвожадните жрици ще свърши. А вие, които треперите пред 

воините на Хеката, трябва да знаете, че небесните и слънчеви Богове ще победят. На тебе, старче, 

който се усъмни в мен, оставям своя скиптър на първосвещеник и короната си. 

- Какво ще направиш? - уплашено пита старецът. 

- Ще отида при боговете... На всички вас казвам довиждане! 

Орфей излиза, като оставя жреците занемели. В храма той намира ученика от Делфи, стиска 

силно ръката му и казва: 

- Отивам в лагера на траките, ела с мен!  

Те вървят под дъбовете. Бурята е отминала и между сплетените клони просветват звезди. 

- Настъпи моят върховен час! - казва Орфей - Другите ме разбраха, но ти ме обикна. Ерос е най-

старият от Боговете - така казват посветените в тайните. Той знае тайните на всички същества. Аз ти 

позволих да проникнеш до дъното на тайните. Боговете ти говориха, ти ги видя!... Сега, далеч от 

хората, когато сме само двамата, трябва да разкажа на своя любим ученик тайните на съдбата си, 

трябва да му оставя безсмъртно то наследство, чистия светилник на душата си. 

- Учителю, аз те слушам и ти се покорявам! - шепне ученикът. 

- Да продължим по тази пътека - казва Орфей, - тя слиза надолу. Времето не чака. Аз искам да 

изненадам враговете си. Върви с мен, слушай и попивай думите ми, носи ги в паметта си, но ги пази 

като тайна. 

- Те се отпечатват с огнени букви в сърцето ми. Времето няма да ги заличи. 

- Сега ти знаеш, че душата е дъщеря на небето. Ти видя началото и края си и спомените ти се 

завръщат. Когато душата слиза в плътта, тя продължава, макар и слабо, да получава вдъхновение от 

небето. Това силно дихание прониква в нас най-напред чрез майките ни. Млякото на гръдта им храни 

нашето тяло, но душата им храни нашето същество, оковано в задушната си тъмница. Моята майка 

беше жрица на Аполон В първите си спомени виждам една свещена гора, един великолепен храм и 

една жена, която ме носеше на ръце и меката и коса покриваше тялото ми като топла дреха. Земните 

предмети и човешките лица ми вдъхваха ужас, но майка ми ме притискаше до гърдите си, аз срещах 

погледа й и той ми носеше божественото възпоминание за небето. Но този лъч скоро се изгуби. Един 

ден майка ми изчезна - беше умряла. Лишен от очите и ласките й, аз се страхувах от самотата си. 

Храмът ме отвращаваше, откакто видях да тече кръвта на една жертва, и аз слязох в мрачните долини. 

Вакханките ми направиха много голямо впечатление. Още тогава Аглаоника царуваше над тези 

сладострастни и диви жени. Тя излъчваше мрачно желание и предизвикваше страхопочитание. 
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Тесалийката очароваше всички, които се приближаваха до нея. Чрез магиите на Хеката тя привличаше 

младите момичета в своята долина и ги учеше да се покланят на нейните божества. Аглаоника беше 

забелязала и Евридика и дори я беше заобичала с бурна и злокобна любов. Тя искаше да я привърже 

към себе си чрез религията на вакханките. Искаше да я предаде на духовете на ада, след като 

опропасти младостта й, и вече я беше подмами ла с вълшебните си обещания. 

Воден от някакво предчувствие и привлечен в долината на Хеката, един ден вървях сред високите 

треви на ливада, пълна с отровни растения. Наоколо цареше ужасът на мрачните гори, посещавани от 

вакханки те. Изведнъж видях Евридика. Бавно, сякаш тласкана към някаква невидима цел, тя вървеше, 

без да ме вижда, към една пещера. От гората на вакханките се чуваха ту смехове, ту странни въздишки. 

Евридика понякога спираше, обхваната от колебания, а после отново продължаваше пътя си, като че 

ли я привличаше магическа сила. Златистите й къдрици се стелеха по белите й рамене, нарцисовите й 

очи бяха притворени, тя вървеше към входа на Ада. Но в погледа й аз бях видял спящото небе. 

- Евридика! - извиках аз и хванах ръката й. - Къде отиваш? 

Като събудена от сън, тя извика силно с надежда за избавление и падна в обятията ми. Тогава 

божественият Ерос ни победи и само с един поглед Евридика и Орфей завинаги станаха съпрузи. 

Тя обаче още беше уплашена и като се притискаше до гърдите ми, посочи с ужас пещерата. Аз 

приближих и видях една жена. Това беше Аглаоника, седнала до малка статуя на Хеката, изваяна от 

восък и боядисана с червена, бяла и черна боя, с бич в ръка. Аглаоника шепнеше заклинания, като 

въртеше магическия си чекрък, а очите й бяха устремени в празното пространство, като че се готвеха 

да погълнат жертвата си. Аз строших чекръка, стъпках статуята на Хеката и извиках на магьосницата: 

- В името на Юпитер ти забранявам да мислиш за Евридика - иначе ще те сполети смърт! Защото 

знай, че синовете на Аполон не се боят от теб! 

Аглаоника, стъписана и уплашена, се загърчи като змия и изчезна в пещерата си, като ме 

погледна с очи, пълни с омраза. 

 

Аз отведох Евридика в моя храм. Девиците на река Ебра, окичени с венци от зюмбюл, запяха: 

"Свобода! Свобода!" Аз заживях щастливо. 

Три луни не бяха отминали, когато една вакханка, подбудена от тесалийката, поднесе на 

Евридика чаша вино, за да можела тя да разпознава магическите треви. Любопитната Евридика изпила 

виното и паднала като поразена от гръмотевица. Чашата сдържала смъртоносна отрова. 

Когато видях огъня да изгаря тялото на Евридика, когато видях гроба да поглъща праха й, когато 

и последният спомен за красотата на нейното тяло изчезна, аз извиках: 

- Къде е душата й? Напуснах отчаян това място. Скитах из цяла Тракия. Молих жреците на 

Самотраки да я призоват, Търсих я в недрата на земята, на Тенарския нос, но напразно. Най-после 

стигнах до пещерата на Трифоний, Там през един процеп жреците водят смелите посетители до 

огнените езера, които кипят във вътрешността на земята, и им позволяват да видят какво става там. По 

пътя човек се унася и получава прозрения. Той едва диша, гласът му се задавя, може да говори само с 

жестове. Един се връщат от средата на пътя, други упорстват и умират от задушаване, а повечето от 

хората, които се завръщат живи, полудя ват. След като видях онова, което никоя уста не ще трябва да 

описва, аз отново се изкачих в пещерата и изпаднах в адетарвичен сън, в който ми се яви Евридика, Тя 

плуваше, окръжена от светлина и бледа като лунен лъч.Евридика ме видя и каза: 

- Заради мен ти презря ада, ти ме търси сред мъртвите. Ето ме! Идвам, защото ме викаш. Аз не 

живея в недрата на земята, а в областта на Ереб, в сенчестия конус, който е между земята и небето. Аз 

се въртя тук и плача за теб. Ако искаш да ме избавиш, спаси Тракия, дарявайки я със светлина. Тогава 

и самата аз ще получа крила и ще се въздигна при звездите, а ти ще ме намериш отново в светлината 

на боговете. Дотогава трябва да блуждая из това скръбно и печално място... 

Три пъти се опитвах да я хвана и три пъти тя изчезваше като сянка. Чух само звук като от скъсана 

струна, а после глас, тих като полъх и тъжен като прощална целувка, пошепна: "Орфей!" 

Този глас ме събуди. Името ми, произнесено от една душа, промени съществото ми. 

Почувствах, че ме обладава свещената тръпка на безгранично желание, силата на свръхчовешка 

любов. Живата Евридика ме бе дарила с упояващо блаженство, мъртвата Евридика ми позволи да 

намеря Истина та. От любов,аз облякох ленен хитон, обричайки се на велико посвещаване и на 

аскетичен живот; от любов вникнах в тайните на магията и потърсих божествената наука; от любов 

преминах през  пещерите на Самотраки, през кладенците на пирамидите и през гробниците на Египет.  

Аз потърсих смъртта, за да намеря в нея живота, й отвъд живота видях душите и прозрачните 

сфери, видях Ефира на Боговете. Земята раз твори пред мене пропастите си, небето и блестящите си 

храмове. Аз намерих знанието, скрито под мумиите. Жреците на Изида и Озирис ми разкриха тайните 
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си. Те имаха своите двама богове, а моят бог беше Ерос! Вдъхновен от него, аз говорих, пях и победих. 

Благодарение на него проникнах в словото на Хермес и в думите на Заратустра. В негово име 

произнасях словата на Юпитер и Аполон! 

Но настана часът да увенчая мисията си със своята смърт. Сега още веднъж трябва да сляза в 

Ада, за да се изкача отново на небето. Чуй думите ми, мило дете! Ти ще занесеш моето учение в 

Делфийския храм и моя закон в Амфиктионията. Дионис е слънцето на посветените в тайните, Аполон 

ще стане светлината на Гърция, Амфиктионията е пазителка на нейното правосъдие. 

Първосвещеникът и ученикът стигат до дъното на долината. Пред тях се простира малка поляна. 

В гората просветват гаснещи огньове и мъждукащи факли. Орфей върви спокойно сред траките, 

заспали от умора след нощното си веселие. Стражата го спира и пита за името му. 

- Аз съм пратеник на Юпитер, повикай вождовете - отговаря Орфей. 

- Жрец от храма! - този вик на стражата се разнася из целия стан като сигнал за тревога. 

Всички грабват оръжията, събират се, блясват мечове. Вождовете изненадани приближават към 

първосвещеника. 

- Кой си ти? За какво си дошъл? 

- Аз съм пратеник на храма и идвам, за да ви кажа: всички вие, царе, вождове и воини на Тракия, 

откажете се от борбата си със синовете на светлината и признайте божествеността на Юпитер и 

Аполон! Небесните Богове ви говорят чрез устата ми. Идвам тук като приятел, ако искате да ме 

слушате. Но идвам и като съдия, ако откажете да ме чуете. 

- Говори! - казват вождовете. 

Застанал под един висок явор, Орфей говори за благодеянията на Боговете, за обаянието на 

небесната светлина, за онзи чист живот, който той е водил с братята си, посветени в тайните, под 

погледа на великия Уран, живот, който трябва да бъде достояние на всички хора. Той им обещава да 

премахне разприте, да излекува болните, да им посочи семената, от които се раждат най-хубавите 

земни плодове, и още по-скъпо ценните семена, от които се раждат божествените плодове на живота - 

радостта, любовта и красотата. Когато Орфей говори, неговият сериозен и ласкав глас трепти като 

струните на лира и прониква дълбоко в сърцата на разколебаните траки. Любопитните вакханки 

пристигат от дъното на горите с факли в ръце, привлечени от мелодичния човешки глас. Препасани с 

кожи от пантери, те идват, за да покажат мургавите си гърди и великолепните си бедра. В светлината 

на факлите очите им светят от сладострастие и жестокост. Но гласът на Орфей постепенно ги 

усмирява, те го наобикалят и сядат в краката му като укротени хищници. Едни от тях навеждат глави, 

обзети от угризения на съвестта, други запленени слушат думите му. Развълнуваните траки си шепнат 

един на друг: 

- Истински Бог ни говори! Това е самият Аполон, който обайва вакханките! 

Но от дъното на горите Аглаоника вижда всичко. Великата жрица на Хеката наблюдава как 

Орфей увлича траките и вакханките с магия, по-силна от нейната. Тя усеща, че чрез думите на 

божествения вълшебник небето надделява над ада и прокълнатата й власт рухва в тъмнината, където е 

родена. Аглаоника се хвърля с викове към Орфей и изкрещява: 

- Бог ли? Аз пък ви казвам, че това е Орфей, човек като вас, магьосник, който ви мами, 

властолюбец, който иска да си присвои вашите корони! Бог ли? Син на Аполон ли? Надменен 

първосвещеник е той! Убий те го! Ако е Бог, нека се защити... а ако аз ви лъжа, разкъсайте ме! 

До Аглаоника са застанали някои вождове, привлечени от очарованието й и разпалени от нейната 

омраза. Те се спускат към Орфей. Той простенва и пада, прободен от мечовете им, после протяга ръка 

към ученика си и прошепва: 

- Аз умирам, но Боговете са живи! След това Орфей изпуска последния си дъх. Надвесена над 

него, тесалийската магьосница с разкривено от дива радост лице наблюдава смъртта на пророка и се 

готви да напра ви предсказание чрез жертвата си. Но ужас обхваща тесалийката, защото при 

колебливата светлина на факлата тя вижда как мъртвото лице се съживява, бледа руменина облива 

страните на Орфей, очите му се отварят широко и неговият дълбок и кротък поглед се устремява към 

нея. После странен глас... гласът на Орфей за последен път излиза от треперещите устни, за да 

произнесе ясно и мелодично, като възмездие: 

- Евридика! 

Погледът и гласът ужасяват жрицата. Тя се отдръпва назад и извиква: 

- Той не е умрял! Те ще ме преследват винаги! Орфей... Евридика! 

Аглаоника побягва, сякаш подгонена от сто фурии. Ужасените вакханки и траките, стреснати от 

престъплението си, се изгубват в тъмнината със страшни викове. 
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Ученикът остава сам с тялото на учителя си. Когато зловещите лъчи на Хеката осветяват 

окървавения ленен хитон и бледото лице на великия посветен в тайните, младежът от Делфи чува как 

долината, реката, планините и гъстите гори стенат така, сякаш трепти някаква огромна лира. 

Жреците на Орфей изгарят неговото тяло и отнасят праха му в едно далечно светилище на 

Аполон. Никой от метежниците не се осмелява да се изкачи в храма на Каукайон. Традицията на 

Орфей, неговите знания и тайните му се разпространяват във всички храмове на Юпитер и Аполон. 

Гръцките поети казват, че Аполон завиждал на Орфей, защото тракийският певец бил призоваван по-

често от него. И наистина, докато поетите възпяват Аполон, великите посветени в тайните призовават 

душата на Орфей, наричайки го спасител и пророк.. 

По-късно траките, следвайки вярата на Орфей, разказват, че той слязъл в Ада, за да търси там 

душата на своята съпруга, и че вакханките, завиждайки на вечната му любов, го разкъсали и хвърлили 

главата му в река Ебра, където, носена от буйните й вълни, тя още викала: "Евридика! Евридика!" 

Така траките възпяват като пророк човека, когото убиват като престъпник и който чрез смъртта 

си ги бе накарал да приемат вярата му. Така словото на Орфей се просмуква в жилите на Елада чрез 

тайните на светилищата на посвещаването. Боговете сливат гласа си с неговия така, както в храма 

хорът на посветените в тайните се слива със звуците на невидима лира, и душата на Орфей става душа 

на Гърция. 

 

КНИГА ТРЕТА  ПИТАГОР 

ТАЙНИТЕ НА ДЕЛФИ 

Познай себе си – и ти ще познаеш Вселената и Боговете. 

Надпис на храма в Делфи 

Еволюцията е законът на Живота, Числото е законът на Вселената, Единството е законът на Бога. 

 

ГЪРЦИЯ В ШЕСТИ ВЕК ПРЕДИ НАШАТА ЕРА 

Душата на Орфей преминава като божествен метеор в бурното небе на зараждаща се Гърция. С 

неговото изчезване тъмнината отново я обвива. След поредица от метежи деспотите на Тракия изгарят 

книгите му, разрушават храмовете му, разгонват неговите ученици. Гръцките царе на много градове 

ценят повече непомерната си власт пред справедливостта, която пораждат чистите учения, и затова 

следват примера на деспотите. Те чакат да заличат спомена за Орфей, да унищожат и последните следи 

от него и така добре извършват това, че няколко века след смъртта на пророка Гърция вече се съмнява 

в неговото съществуване. Напразно посветените в тайните опазват традицията му в течение на повече 

от хилядолетие, напразно Платон и Питагор говорят за него като за божествен човек - софистите и 

ораторите виждат в Орфей само един мит за произхода на музиката. Дори в наши дни учените 

продължават да настояват, че Орфей не е съществувал. Те основават мнението си върху факта, че нито 

Омир, нито Хезиод споменават неговото  име.Всъщност мълчанието им е напълно обяснимо, тъй като 

местните власти по това време забраняват да се говори за великия посветен в тайните.  

Учениците на Орфей винаги припомнят върховната власт на Делфийския храм и не престават да 

повтарят, че споровете, възникващи между държавите в Гърция, трябва да бъдат разглеждани от 

Амфиктионията. Това смущава както демагозите, така и тираните. Омир, който вероятно е посветен в 

тайните в храма на Тир, може би наистина не познава дориеца Орфей, защото неговата традиция се 

пази във все по-голяма тайна заради гоненията. Колкото до Хезиод, роден близо до Парнас, той би 

трябвало да знае и името на Орфей, и учението на Делфийския храм, но онези, които са го посветили в 

тайните, със сигурност са му наложили мълчание. 

Орфей обаче продължава да живее както в делото си и чрез своите ученици, така и в хората, 

които отричат неговото съществуване. Какво е това дело? Къде трябва да търсим тази душа на живота? 

Дали в свирепата военна олигархия на Спарта, където науката е презряна, а невежеството - узаконено, 

където бруталността е необходимо допълнение към смелостта? Дали в безпощадните войни на Месина, 

когато спартанците методично унищожават един съседен народ, когато много преди Тарпейската скала 

и кървавите лаври на Капитолия тези гръцки "римляни" хвърлят в пропастта Аристодем - героичния 

защитник на страната си? Дали да я търсим в шумната демокрация на Атина, която винаги е на прага 

да се превърне в тирания? Дали в преторианската гвардия на Пизистрат или в ножа на Хармодий и 

Аристогейтон, скрит в миртов клон? Дали в многобройните градове на Елада, на велика Гърция и на 

Мала Азия, чиито противоположности са Атина и Спарта? Дали да я търсим във всички тези 

демокрации и завистливи тирании, винаги готови да се разкъсат взаимно? Не, душата на Гърция не се 

намира там. Тя е запазена в нейните храмове, в тай ните им и в посветените в тях. Тя се намира в 

светилището на Юпитер в Олимп, в храма на Юнона в Аргос, в храма на Церера в Елевзина. Тя царува 
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над Атина с Минерва, сияе в Делфи с Аполон, който господства над всички храмове и ги облива със 

светлината си. Ето къде се намира центърът на елинския живот, мозъкът и сърцето на Гърция. Там 

отиват да се учат поетите, които предават на народа възвишените истини чрез омайни картини, там 

отиват да черпят знания мъдреците, които разпространяват истините с помощта на една остроумна 

диалектика. Духът на Орфей живее навсякъде където тупти сърцето на безсмъртната Гърция. Ние го 

намираме в стремленията на поезията, в Делфийските и Олимпийските игри, щастливи начинания, 

измислени от наследниците на учителя, за да се сближават и обединят дванайсетте гръцки племена. 

Ние го срещаме в Амфиктионията, в този съвет на великите посветени в тайните, в този върховен 

арбитражен съд, който се събира в Делфи, в тази велика власт на справедливостта и съгласието, в 

която Гърция намира своето единство в моменти на героизъм и себеотрицание* /*Кле- твата в 

Амфиктонията дава известно понятие за величието и силата на този институт: "Ние се заклеваме 

никога да не разоряваме амфиктионските градове, никога, нито в мирно, нито във военно време, да не 

спираме керваните със стоки, необходими за тях. Ако някоя сила се осмели да предприеме подобно 

нещо, ние ще се възправим срещу нея и ще разорим нейните градове. Ако нечестиви хора похитят 

приношенията в храма на Аполон, ние се кълнем да си послужим с краката си, с ръцете си, с главата 

си, с всичките си сили против тях и техните съучастници."/. 

Гърция на Орфей, чийто разум е едно чисто учение, опазвано в храмовете, душата й - една светла 

вяра, а тялото и - един висш съд със средище Делфи, тази Гърция започва да запада още в VII в. пр. н. 

е. Заповедите на Делфийския храм вече не се спазват нарушава се неприкосновеността на свещените 

места. Това се дължи на обстоятелството, че изчезва духът на великите посветени в тайните. 

Умственото и нравственото равнище на храмовете запада. Жреците се предават на политическата 

власт. Тайните загубват своята стойност. Гърция се променя. Древното духовно и стопанско 

управление се замества някъде с откровена тирания, другаде с военна аристокрация или с 

анархистична демокрация. Храмовете вече са безсилни да пред отвратят разложението. Те имат нужда 

от нов помощник. Мисълта на Орфей може да живее и разцъфтява с целия си блясък само след като 

науката на храмовете се съсредоточава в ръцете на политическата власт. Ето защо тя се вплита под 

различни форми в мисълта на гражданските законодатели, в песните на поетите, в размишленията на 

философите. Философите, както и самият Орфей, разбират, че е нужно да се развиват паралелно две 

учения: едното народно, а другото тайно, но и двете да разкриват една и съща истина, макар и в 

различни форми и мащаби, съответно на развитието на учениците им. Тази еволюция дарява Гърция с 

нейните три века великолепно художествено творчество и интелектуален блясък. Тя дава възможност 

на орфическата мисъл, която е едновременно първото пробуждане и съвършеният синтез на Гърция, да 

съсредоточи цялата си светлина и да я разпръсне по целия свят, преди политическата и свобода, 

подкопана от вътрешни раздори, да се разклати под ударите на Македония и накрая да рухне под 

желязната ръка на Рим. 

Еволюцията, за която става дума, се дължи на много вдъхновени мъже. Тя привлича вниманието 

на физици като Талес, на законодатели като Солон, на поети като Пиндар, на герои като Епаминонд, но 

има един признат водител, един първокласен посветен в тайните, една висша творческа и 

организаторска мисъл. Питагор е учителят на светска Гърция, както Орфей е учителят на духовна 

Гърция. Той тълкува, продължава религиозната мисъл на предшественика си и я приспособява към 

новите времена. Но неговото тълкуване е истинско творчество, защото от орфическите вдъхновения 

той създава една цялостна система, използва научното доказателство в метода си на преподаване и 

моралното доказателство в методите си на възпита ние. 

Питагор се превръща в митичен герой, макар и да играе важна роля в историята. Това се дължи 

най-вече на ожесточеното му преследване в Сицилия и на гоненията спрямо неговите последователи. 

Едни от тях загиват под развалините на опожарената школа, други умират от глад в един храм. 

Паметта и учението на великия учител се съхраняват от малцината оцелели, които успяват да избягат в 

Гърция. Много трудно и на висока цена Платон взема от Архит един ръкопис на учителя, който обаче 

за езотеричното си учение пише винаги с тайни знаци и с много символи. Истинското му дело, както 

делото на всички реформатори, е в устните поучения и наставления. Но същността на неговата система 

се намира в "Златните стихове" на Лизид, в коментарите на Хераклид Понтийски, в откъсите на 

Филолай и Архит, както и в диалога на Платон "Тимей", който съдържа космогонията на Питагор. 

Писателите на древността имат много спомени за философа от Кротон. Неизчерпаеми са анекдотите, 

които описват мъдростта му, неговата красота и голямото му влияние над хората. Александрийските 

неоплатоници, гностиците, дори и първите църковни отци го цитират като авторитет. В тези 

скъпоценни свидетелства винаги се усеща мощната вълна на въодушевлението, което великата 
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личност на Питагор съумява да вдъхне на Гърция и чиито последни отгласи се чувстват дори осем века 

след смъртта му. 

Неговото учение, отворено с ключовете на сравнителния езотеризъм, представлява великолепна 

цялост, чиито части са свързани чрез основното схващане. В учението ние намираме възпроизведено 

езотерично то учение на Индия и Египет, но придобило тук елинска яснота и простота и обогатено с 

повече енергия на чувствата и с по-изчистена идея за свободата на човека. 

По същото време в различни точки на земното   кълбо  велики   реформатори разпространяват 

сред народа подобни учения. В Китай се появява Лао Дзъ; последният Буда, Шакямуни, проповядва по 

бреговете на Ганг; в Италия етруското духовенство изпраща в Рим един посветен в тайните, царя 

Нума, който с помощта на Сибилинските книги се стреми да обуздае с мъдри начинания 

заплашителните амбиции на римския сенат. Тези реформатори неслучайно се появяват едновременно 

при различни народи. Тяхната мисъл е устремена към обща цел. Те са доказателството, че в различни 

епохи едно и също духовно течение по загадъчен начин минава през цялото човечество. Откъде идва 

това течение? От божествения свят, който ние не можем да виждаме, но чиито пратеници и свидетели 

са гениите и пророците. 

Питагор обхожда целия древен свят, преди да се появи в Гърция. Той опознава Африка и Азия, 

Мемфис и Вавилон, тяхната политика и посвещаването в тайните. Бурният му живот прилича на кораб, 

плаващ сред буря - с опънати платна той гони целта си, без да се отклонява от своя път сред бесните 

стихии. Неговото учение прилича на прохладна нощ след горещината на деня. То ни кара да мислим за 

красотата на небето, което постепенно разкрива светлите си архипелази и ефирната си хармония пред 

очите на съзерцателя. 

Нека се опитаме да разкрием учението на Питагор, като разтворим завесата на легендата и 

надникнем зад булото, изтъкано от предразсъдъците на различни школи. 

 

ГОДИНИ НА ПЪТУВАНЕ 

В началото на VI в. пр. н. е. Самос е един от процъфтяващите острови на Йония. Пристанището 

му се намира срещу сините планини на изтънчената Мала Азия, откъдето приижда разкошен живот и 

съблазняващ разврат. Градът се разстила по зелените брегове на обширен залив и се разполага 

амфитеатрално по хълмовете на планината, на чийто връх се намира храмът на Нептун. Колонадите на 

великолепен дворец се извисяват над града. Там царува тиранът Поликрат. Той лишава Самос от 

неговите свободи и му придава блясъка на азиатското великолепие. Хетери от Лесбос живеят в дворец 

близо до неговия и канят младежите на пиршества, за да ги учат на най-изтънчено сладострастие сред 

музика, танци и угощения. Анакреон, повикан от Поликрат в Самос, идва с триредна галера с 

пурпурни платна и златни мачти. Със сребърна чаша в ръка поетът рецитира пред тези роби на 

удоволствията своите оди, нежни и ароматни като дъжд от рози. Благополучието на Поликрат е 

пословично в цяла Гърция. Негов приятел е фараон Амасис, който винаги го предупреждава да не се 

осланя на продължителното си щастие и най-вече да не се хвали с него. Веднъж при тези думи 

Поликрат хвърля пръстена си в морето и казва: "Аз принасям тази жертва на боговете." На следващия 

ден обаче рибар донася на тирана скъпоценния пръстен, който, той намира в корема на една риба. 

Когато фараонът узнава това, той веднага обявява, че скъсва приятелските си връзки с Поликрат, 

защото едно толкова дръзко щастие ще привлече върху него отмъщението на боговете. Този анекдот 

може и да не е верен, но във всеки случай краят на Поликрат е трагичен. Един от неговите сатрапи го 

примамва, умъртвява го чрез много мъчения и се разпорежда тялото му да бъде приковано на кръст, 

издигнат на върха на планината Микале. Така една вечер при залез-слънце жителите на Самос виждат 

трупа на своя тиран, прикован върху кръста на един нос срещу острова, където е царувал сред слава и 

удоволствия. 

Но нека се върнем към началото на Поликратовото царуване. В една ясна нощ млад човек 

размишлява в гора от пиперови дръвчета с лъскави листа близо до храма на Юнона. Неговата дорийска 

фасада се къпе в светлината на пълнолунието, което увеличава мистичното му величие. Папирусов 

свитък с една от Омировите песни отдавна е паднал в краката му. Той размишлява дълго - дошъл е тук 

още преди здрачаване, отдавна вече цари нощната тишина, но блестящият слънчев диск още се 

мержелее в очите на младия човек, защото мисълта му броди далеч от видимия свят. 

Питагор е син на богат търговец на тръстика от Самос и на жена, наречена Партенис. Някога 

делфийската Пития е обещала на младоженците "син, който ще бъде полезен на всички хора и за вечни 

времена" и ги е изпратила във финикийския град Сидон, за да бъде заченат, създаден и роден този 

предсказан син далеч от зловредните влияния на Самос. Още преди раждането на чудотворното дете в 

месеца на любовта неговите родители го посвещават на светлината на Аполон. 
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Детето се ражда и когато навършва една година, по съвета на делфийските жреци майка му го 

занася в храма на Адонис в една долина на Ливан. Там първосвещеникът го благославя и семейството 

се завръща в Самос. 

Детето на Партенис е много хубаво, кротко, смирено и изпълнено със справедливост, но устремът 

на разума блести в очите му и придава на постъпките му някаква тайнствена енергия. Родителите 

насърчават преждевременната склонност на детето към знания и мъдрост. То може свободно да 

разговаря с жреците на Самос и с учените, които преподават на учениците си принципите на физиката 

в школите, основавани от тях в Йония. Осемнайсетгодишен, Питагор се обучава при Хермодамант в 

Самос, на двайсет години се учи при Ферекид в Сирос и вече е водил научен спор с Талес и 

Анаксимандър в Милет. Учителите разкри ват пред него нови хоризонти, но никой от тях не е 

способен да задоволи стремежа му към всеобхватност. Сред противоречивите им наставления той 

търси някаква вътрешна връзка, синтеза и единството на великото Цяло. Тогава синът на Партенис 

стига до една от онези кризи, при които духът, крайно напрегнат от противоречието на нещата, 

съсредоточава всичките си способности и прави максимално усилие, за да види целта и да намери 

пътя, който води към слънцето на истината, към центъра на живота. 

В една великолепна топла нощ синът на Партенис се вглежда последователно в земята, в храма, в 

звездното небе. Пред него, под него и около него е Деметра - Земята-Майка, Природата, в чиито тайни 

иска да проникне. Той вдъхва силните й изпарения, усеща непреодолимото влечение, което го 

приковава към нея – него, мислещия атом, неотделимата й част. Мъдреците, с които се е съветвал, са 

му казали: 

- От нея произхожда всичко, нищо не произхожда от нищо. Душата произхожда от водата или от 

огъня, или и от двата елемента. Като леко изпарение на елементите тя произлиза от тях, за да се 

завърне обратно. Вечната природа е сляпа и неумолима. Примири се с нейния съдбовен закон. 

Единствената ти заслуга ще бъде да я опознаеш и да й се подчиниш. 

После той се вглежда в небето и в огнените букви, изписани от съзвездията в дълбините на 

неизмеримия простор. Тези букви трябва да имат някакъв смисъл. Защото ако безкрайно малкото - 

движението на атомите - има причина за съществуването си, как безкрайно голямото - звездите, 

пръснати по небето, които образуват тялото на вселената - може да няма причина за своето 

съществуване? О, да, всеки от тези свето ве има свой собствен закон и всички заедно се движат от едно 

число и в абсолютна хармония. Но способен ли е някой да узнае азбуката на звездите? Жреците на 

Юнона са му казали: 

- Небето и Боговете са съществували преди земята. Оттам е дошла твоята душа. Моли ги, за да й 

позволят отново да се изкачи там. 

Това размишление се прекъсва от сладострастна песен, която се носи от една градина на брега на 

река Имброс. Изнежените гласове на лесбийките се сливат със звуците на китарата, а младежи 

отговарят на песен та с вакхически напеви. Но тези гласове се смесват с остри и злобни викове, идещи 

от пристанището. Това са метежници – Поликрат ги товари на кораб, за да ги продаде като роби в 

Азия. Бият ги с камшици с набодени по тях пирони, а после ги хвърлят под седалките на гребците. 

Техните ревове и клетвите им се губят в нощта, после всичко занемява. 

Младежът болезнено настръхва, но заглушава това чувство, за да се вглъби в себе си. Друг 

въпрос тормози неговия ум: 

- Земята казва: Съдбовност!, Небето казва: Провидение!, а човечеството, което плува между тях, 

отговаря: Лудост! Скръб! Робство! Но в дъното на съществото си бъдещият посветен в тайните чува 

един непреодолим глас, който на земните вериги и на небесните пламъци отговаря с думата: Свобода! 

Кой има право: дали мъдреците, жреците, лудите, нещастниците, или самият той? О, всички гласове 

казват истината, всеки е прав за себе си, но никой не казва причината за собственото си съществуване. 

Трите свята са неизменни - Деметра, светлината на звездите и човешкото сърце, - но само онзи, който 

може да ги обедини и да намери закона на равновесието им, би бил истински мъдрец, само той би 

познал божествената наука и би могъл да помогне на хората. В синтеза, в съчетанието на трите свята се 

крие тайната на космоса. 

Произнасяйки тези думи, които току-що го бяха осенили, Питагор става. Унесеният му поглед се 

спира върху дорийската фасада на храма. Строгата сграда изглежда преобразена под чистите лъчи на 

Диана. Струва му се, че там съзира идеалния образ на света и решението на проблема, което търси. 

Защото основата, колоните, орнаментите им и триъгълната фасада представят тройната природа на 

човека и вселената, на микро- и макрокосмоса, увенчани с божественото единство, което само по себе 

си е троичност. Космосът, над който господства Бог, образува: 
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Свещената четворка, безкраен и чист символ, Източник на Природата и образец на 

Боговете*/*Златните стихове на Питагор, превод Фабър д'Оливие./. 

Да, там, скрит в геометричните линии, е ключът на вселената, науката за числата, тройният закон, 

който управлява съществата, законът на седмичността, който насочва еволюцията им. И в едно 

величествено видение Питагор съзира световете да се движат в ритъма и хармонията на свещените 

числа. Той вижда везните на земята и небето и равновесието им, което е човешката свобода; вижда 

трите свята – природния, човешкия и божествения, - които взаимно се определят, поддържат се и 

представляват световният живот в неговото двойно движение - низходящо и възходящо. Питагор 

прониква в областите на невидимия свят, който обгръща видимия и непрестанно го дарява с живот. 

Накрая съзира пречистването и освобождаването на човека още тук, на земята, чрез тройното 

посвещаване в тайните. Всичко това заедно с живота и делото си той вижда във внезапно и ясно 

просветление, с непоколебимата и несъкрушима увереност на духа, който чувства, че стои пред 

Истината. Но това прозрение е като светкавица - тепърва му предстои да докаже с ума си онова, което 

чистият му разум разбира от Абсолютното, а за това се иска дълъг опит и тежък, неуморен труд. 

Къде трябва да намери науката, която му е нужна, за да доведе делото си докрай? Нито песните 

на Омир, нито йонийските мъдреци, нито храмовете на Гърция могат да му поднесат тази наука. 

Духът на Питагор окрилен се спуска в собственото му минало, в раждането му, обвито в було, и в 

загадъчната любов на майка му. Внезапно в ума му изплува с необикновена яснота един детски 

спомен. Той си припомня как още едногодишен майка му го бе занесла в една ливанска долина, в 

храма на Адонис. Той вижда малкото дете в прегръдките на Партенис сред огромните планини и 

високите гори, в които реката образува водопад. Партенис стои на тераса, засенчена от големи кедро- 

ви дървета. Пред тях величествен жрец с бяла брада се усмихва на майката и детето и произнася много 

важни, но неразбираеми думи. По-късно майка му често повтаря странните думи на първосвещеника 

от храма на Адонис: 

"О, жено на Йония, твоят син ще бъде велик с мъдростта си, но помни, че ако гърците все още 

обладават науката за Боговете, то науката за Бога се намира вече само в Египет."  

Питагор си припомня тези думи, усмивката на майка си, красивото лице на стареца, далечния 

тътен на водопада, заглушаван от гласа на жреца, и величественото място - и всичко това му изглежда 

като сън от друг живот. За първи път той разбира мисълта на оракула. Питагор е чувал за чудодейните 

знания на египетските жреци и за техните велики тайни, но винаги е вярвал, че може да намери пътя и 

без тяхната по мощ. Сега той разбира колко необходима му е тази "наука за Бога", която може да 

открие само в храмовете на Египет, за да проникне до дълбините на природата. Нежната и кротка 

Партенис с майчинския си инстинкт го е подготвила за това дело, като го е поднесла като приношение 

на Господ Бог! 

Така Питагор решава да отиде в Египет и да бъде посветен в тайните. 

Поликрат се самообладава, че е покровител както на философите, така и на поетите. Той бърза да 

даде на Питагор препоръчително писмо до фараон Амасис, който го представя на жреците в Мемфис. 

Те го прие мат студено и след много спънки, защото египетските мъдреци нямат доверие на гърците, 

смятат ги за лекомислени и непостоянни. Те правят всичко възможно да обезсърчат Питагор, но с 

непоколебимо търпение и смелост той преодолява пречките и наложените му изпитания. Питагор 

предварително знае, че ще се сдобие със знанията само чрез пълното господство на волята му над 

цялото негово същество. Посвещаването му в тайните се извършва цели двайсет и две години при 

великия жрец Сонхис. В книгата за Хермес разказахме за изпитанията, изкушенията и биденията на 

посветените в тайните на Изида чак до мнима та каталептична смърт на посвещавания и до 

възкресението му в светлината на Озирис. Питагор минава през всички етапи, които позволяват на 

посвещавания не само да види, но и да преживее учението за Словото-Светлина, или Световното 

Слово, и учението за еволюцията на човека през седемте планетни Цикъла. При всяка стъпка на 

посвещаването в тайните изпитанията стават все по-мъчни и страшни. Посвещаваният сто пъти 

рискува живота си, особено ако иска да си служи с тайните сили, да практикува магията и 

чудотворството. Питагор вярва в своята звезда - като всички велики мъже. Нищо, което може да 

прокара път към науката, не предизвиква неговото отвращение и дори страхът от смъртта не го спира, 

защото той вижда отвъд земния робски живот. Когато египетските жреци се убеждават, че той 

притежава необикновена душевна сила и голям стремеж към мъдростта, а този стремеж е най-рядкото 

нещо в света, те разкриват пред него съкровищата на богатия си опит. Там Питагор оформя личността 

си и я закалява. Той изучава напълно свещената математика, науката за числата или за световните 

принципи, които полага в центъра на своята система, след като ги формулира по нов начин. Строгата 
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дисциплина в египетските храмове му позволява да познае чудотворната сила на човешката воля, 

която може да влияе както на тялото, така и на душата. 

- Науката за числата и изкуството на силната воля са двата ключа за магията -казват жреците на 

Мемфис, - те отварят всички врати на вселената. 

В Египет Питагор придобива висшия светоглед, който дава възможност да се виждат областите 

на живота и науките в концентрични кръгове; който позволява обличането на духа в материя да се 

схваща чрез световното сътворяване и еволюцията му - неговото изкачване към единството - чрез 

онова индивидуално творчество, което се нарича развитие на съзнанието. 

Питагор достига върха на египетската духовна йерархия и вече мисли да се върне в Гърция, 

когато по бреговете на Нил се разразява война и вихърът й отнася посветения в тайните на Озирис. 

Отдавна владетели те на Азия умуват как да погубят Египет. Непрестанните нападения през вековете 

са се осуетявали благодарение на мъдростта на политическите и духовните управници на империята - 

благодарение на силата на духовенството и мъдростта на фараоните. Но древното царство, убежището 

на науката на Хермес, не ще просъществува вечно. Камбиз, синът на победителя на Вавилон, нахлува в 

Египет с безбройните си изгладнели войски, подобни на ята скакалци, и разрушава империята, чието 

начало се губи в мрака на времената в очите на мъдреците това е свършекът на света. Дотогава Египет 

е закрилял Европа от Азия. Неговото покровителство се простира и над целия басейн на Средиземно 

море благодарение на храмовете във Финикия, Гърция и Етрурия, с които висшето египетско 

духовенство поддържа връзка. Със събарянето на те зи храмове стремглавият Бик ще нахлуе в Гърция. 

И така, Питагор вижда как Камбиз, персийският деспот, достойният наследник на коронованите 

разбойници на Ниневия и Вавилон, навлиза в Египет, опустошава и ограбва храмовете в Мемфис и 

Тива, разрушава светилището на Амон. Той вижда как фараон Псаменит е отведен при Камбиз, окован 

във вериги върху подиум, около който са наредени жреците, семействата на първенците и царският 

двор. Той вижда дъщерята на фараона и нейните придружителки, облечени в дрипи. Той вижда 

престолонаследника и две хиляди младежи, обяздени като коне и с въже около врата, преди да бъдат 

обезглавени. Той вижда как фараонът потиска риданията си пред тази ужасна картина, до като 

кръвожадният Камбиз се наслаждава на скръбта на своя победен противник. Това е жестокият, но 

поучителен урок на историята, последвал уроците на науката. Какъв образец на животинската природа, 

бушуваща в човека, е това чудовище на деспотизма, което прегазва народите и им налага една 

безпощадна съдба! 

Камбиз отвежда Питагор във Вавилон заедно с част от египетското духовенство. Този огромен 

град, който според Аристотел представлява цяла държава, оградена със стени, е интересен обект за 

наблюдение. Древният Вавел, великата развратница на еврейските пророци, след персийското 

нашествие събира цял пандемониум от народи, езици и религии, сред които азиатският деспотизъм 

издига зашеметяващо високата си кула. Според персийските легенди основателка на града е митичната 

Семирамида. Тя построила огромните стени на Имгум Бел, дълги осемдесет и пет километра и толкова 

дебели, че по тях можели да препускат по две колесници едновременно.  Тя  издигнала  терасите, 

грамадните дворци, храмовете, застанали върху каменни слонове и увенчани с многоцветни дракони. 

Тук бяха царували деспотите, които завладяват Халдея, Асирия, Персия, част от татарските земи, 

Юдея, Сирия и Мала Азия. Тук Набуходоносор, убиецът на магите, бе довел пленения еврейски народ, 

който продължава да се покланя на своя единствен Бог в една част на града, четири пъти по-голяма от 

Лондон. Евреите бяха дарили великия цар с един могъщ държавник - пророка Даниил. При Валтасар, 

сина на Навуходоносор, стените на града най-после бяха постигнати от възмездието под ударите на 

цар Кир и Вавилон за векове остана персийско владение. Богатата история на града бе оставила своя 

отпечатък и по времето, когато Питагор пристига там. Три различни религии господстват сред 

висшето духовенство на Вавилон: древните халдейски жреци, оцелелите персийски маги и 

свещениците на поробените юдеи. Това е доказателство, че духовниците са обединявани от 

езотеричното учение. Обединяваща е и ролята на Даниил, който изповядва религията на Мойсей, а е 

пръв съветник на Навуходоносор, Валтасар и Кир. 

Питагор разширява познанията си, като изучава тези религии, чийто синтез е познат на някои 

посветени в тайните. Във Вавилон той се запознава с мъдростта на магите, наследници на Заратустра. 

Ако египетските жреци единствени обладават световните ключове на свещените науки, то персийските 

маги имат заслуга та да се усъвършенстват в някои тайни изкуства. Те мислят, че могат да си служат с 

тайните сили на природата, наричани от тях Многообразен огън и Астрална светлина. Говори се, че в 

техните храмове внезапно настъпва пълен мрак посред бял ден, светилниците сами се запалват и се 

чува тътенът на гръмотевица. Магите наричат небесен лъв този нематериален огън, пораждан от 

електричеството, което те умеят да акумулират и да освобождават по волята си. Те могат да събират 
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електричеството от атмосферата и земята и да го насочват като стрели върху хората. Магите обръщат 

специално внимание на въздействието, очарованието и съзидателната сила на човешкото слово. За да 

призовават духове, те използват градиращи формули, заети от най-старите езици на земята. Ето 

тяхното психологическо обяснение за това: "Нищо не променяй във варварските имена, когато 

призоваваш духове, защото те са пантеистичните имена на Бога и силата им е необорима”*/*Оракули 

на Заратустра, събрани в "Чудотворството" на Прокъл./.Тези призовавания и заклинания, извършвани 

по време на молитвите, са точно това, което по-късно е наречено бяла магия. 

И така, във Вавилон Питагор прониква в тайните на древната магия. В същото време в това 

гнездо на деспотизма той присъства на едно велико събитие: сред развалините на рухващите източни 

религии, сред тяхното слабо и опорочено духовенство няколко смели посветени в тайни- те 

неотклонно защитават своята наука, вярата си и дори справедливостта. Възправени срещу деспотите, 

като Даниил в храма с лъвовете, винаги рискувайки живота си, те обайват и укротяват дивия звяр на 

абсолютната власт със своята интелектуална сила и спорят с него. 

След египетското и халдейското посвещаване детето на Самос има познания, с които далеч 

надминава и своите учители, и изобщо всеки свой съвременник в Гърция. Той знае вечните принципи 

на вселената и тяхното приложение. Природата е разкрила пред него своите бездни, гъстите була на 

материята са разкъсани пред неговите очи, за да му покажат великолепните области на природата и на 

духовното човечество. В храма на Нейт-Изида в Мемфис, в светилището на Баал във Вавилон той 

научава много тайни за миналото на религиите, за историята на континентите и народите. Той има 

възможност да сравни предимствата и недостатъците на юдейския монотеизъм, гръцкия политеизъм, 

индийската троичност и персийската двойственост. Той знае, че всички тези религии са лъчите на 

единствената истина, видени от различни ъгли според степените в развитието на разума и на 

обществото. Той притежава ключа, т. е. синтеза на всички тези учения в езотеричната наука. Погледът 

му е проницателен за настоящето, защото обгръща миналото и прониква в бъдещето. Неговата 

проницателност му диктува, че човечеството е заплашено от най-големите злини поради невежеството 

на жреците, материализма на учените и отсъствието на дисциплина при демокрацията. Сред общия 

упадък той вижда разцвета на азиатския деспотизъм и този буреносен облак, този циклон се готви да 

се разрази върху беззащитната Европа. 

За Питагор е време да се върне в Гърция, за да изпълни мисията си, да започне своето дело. 

Той живее във Вавилон дванайсет години. Само персийският цар може да освободи пленника. 

Един грък на име Демоцед, царски лекар, ходатайства пред царя и успява да сполучи. И така след 

трийсет и четири години Питагор се завръща в своята родина, но тя се намира под гнета на един сатрап 

на великия цар. Училищата и храмовете са затворени. Учените са се разбягали като ято лястовици от 

персийския царизъм. Утешително е само това, че присъства на смъртта на първия си учител 

Хермодамант и намира жива майка си Партенис. Всички го смятат за умрял - единствено майка му 

никога не се е усъмнила в неговото завръщане, защото вярва в думите на оракула на Аполон. Тя 

разбира, че нейният син, облечен в белите дрехи на египетски жрец, се приготвя да изпълни една 

висока мисия. Тя знае, че от храма на Нейт-Изида ще излезе благодетелят учител, проницателният 

пророк, за когото е мечтала в делфийската гора - това й бе обещал първосвещеникът на Адонис под 

кедровите дървета на ливанската планина. 

Сега лека ладия отнася майката и сина по лазурните вълни на Цикладските острови, за да ги 

отведе в ново заточение. С цялото си имущество те бягат от поробения Самос към Гърция. Не 

олимпийските  венци  или поетическите лаври съблазняват сина на Партенис - неговото дело е по-

тайнствено и по-велико:  да разбуди   заспалия дух на Боговете в светилищата, да възвърне блясъка и 

обаянието на Аполоновия храм, да основе някъде школа за науката и за живота, от която да излизат не 

политици и софисти, а посветени в тайните мъже и жени, които да бъдат истински майки и истински 

херои. 

 

ДЕЛАФИЙСКОТО ПРОРИЦАЛИЩЕ. ТЕОКЛЕЯ  

От долината на Фокида започват разкошните поляни, които се разстилат по бреговете на река 

Плейстос, а после пътят прорязва лъкатушещия проход между високите планини. При всяка крачка 

долината се стеснява и гледката става все по-величествена и усамотена. Най-после се стига до стръмни 

планини, увенчани с диви и скалисти върхове. Изведнъж в дъното на усойния планински проход се 

появява град Делфи - като орлово гнездо, кацнало върху скалите, заобиколено от пропасти. Над града 

се извисяват двата върха на Парнас. Отдалеч се вижда блясъкът на бронзовите паметници на Победата, 

медните коне, множеството златни статуи, подредени като героична гвардия от двете страни на 

свещения път и около храма на Аполон. Това е най-свещеното място на Гърция. Там изрича своите 
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пророчества Пития, там се събира Амфиктионията, там всички елински народи са издигнали 

параклиси около храма, които съдържат съкровища от приношения. Много мъже, жени и деца, дошли 

отдалеч, се изкачват по свещения път, за да се поклонят пред Бога на Светлината. От незапомнени 

времена религията е осветила Делфи като място за поклонение на Бога. За светостта на града 

допринася местоположението му в центъра на Елада и високите скали, кои то са естествена защитна 

стена. Цялата местност въздейства на въображението, но най-голямата магия се крие в една пещера зад 

храма. Там от една пукнатина излизат студени пари, които според твърденията на местните живели 

предизвиквали вдъхновение и унес. Плутарх разказва, че в древността един овчар случайно седнал до 

тази пукнатина и после започнал да пророчества. Отначало го помислили за луд, но след като 

предсказанията му се сбъднали, всички му повярвали, а жреците посветили местността на Божеството. 

Там пророчества Пития, седнала на триножник. Парите предизвикват конвулсии, странни 

припадъци и ясновидство. Есхил, на чиито твърдения трябва да се вярва, защото е син на жрец от 

Елевзина, а и самият той е посветен в тайните, казва в своите "Евмениди" чрез устата на Пития, че най-

напред Делфи бил посветен на Земята, после на Темида и накрая на Аполон, слънчевия бог. В 

символичния език на храмовете всяко от тези имена обхваща дълги периоди от време. Но Делфи се 

прочува най-вече по времето, когато храмът е посветен на Аполон. Поетите твърдят, че щом Юпитер 

поискал да узнае къде е центърът на земята, пуснал един орел от изток и друг от запад - те се срещнали 

в Делфи. Откъде произтичат обаянието и неоспоримият авторитет на Аполон като най-добрия гръцки 

Бог, запазил и до наши дни своето необяснимо сияние? 

По този въпрос историята мълчи. Ако питате ораторите, поетите, философите, те ще ви дадат 

само повърхностни обяснения. Истинският отговор остава тайна на храма. Нека се опитаме да 

проникнем в нея. 

Според орфическото схващане Дионис и Аполон са две различни откровения на едно и също 

божество. Дионис представлява езотеричната истина, сърцевината на нещата, достъпна само за 

посветените в тайни те. Това учение се отнася до тайните на живота, миналите и бъдещите 

съществувания, отношенията между душата и тялото, между небето и земята. Аполон олицетворява 

същата истина, но приспособена към земния живот и обществения ред. Вдъхновител на поезията, на 

медицината и на законите, той е науката във формата на предсказанието; той е красотата в изкуството; 

той е мирът между народите в справедливостта; той е хармонията на душата и тялото в катарзиса. 

Накратко, за посветения в тайните Дионис означава божествения дух в неговата еволюция във 

вселената, а Аполон - проявата на този дух в земния човек. Жреците обясняват това на народа чрез 

една легенда. Те разказват, че по времето, когато живее Орфей, Бакх и Аполон спорели за триножника 

на Делфи. Бакх доброволно го отстъпил на брат си и се оттеглил на един от върховете на Парнас, 

където тиванските жени му се покланяли. В действителност двамата големи синове на Юпитер си 

поделят владичеството над света. Единият царува над задгробния живот, другият - над живите 

същества. 

У Аполон ние намираме Словото на слънцето, Световното Слово, великия Поръчител, индийския 

Вишну, персийския Митра, египетския Хор. Но древните идеи на азиатския езотеризъм придобиват в 

мита за Аполон пластическо изящество и силен блясък, за да се вселят още по-дълбоко в съзнанието на 

човека като Божия стрела - "змейове с бели крила, които излитат от златния му лък", по думите на 

Есхил. 

Аполон се ражда в Делос и всички богини приветстват появяването му. Той тича, грабва лъка и 

лирата. Вятърът гали къдриците на косите му. Колчанът със стрелите на рамото му подскача в ритъма 

на неговия бяг. Морето трепти и целият остров сияе, облян в блясък и злато. Това е и явлението на 

божествената свет лина, която приижда, за да създаде реда, блясъка и хармонията, чийто отблясък е 

поезията. Богът отива в Делфи и убива със стрелите си една чудовищна змия, която опустошава 

страната. Той дарява с хубав климат този край и основава храма. Така е представена победата на 

божествената светлина над тъмнината и злото. В древните религии змията е символ както на 

съдбовния кръг на живота, така и на произлизащото от него зло. Но от земния живот произхожда 

знанието. Аполон - убиецът на змията - е символ на посвещаването в тайните, защото пронизва 

природата с науката, покорява я чрез волята си, разбива омагьосания кръг на плътта и се издига в 

блясъка на духа, когато животинското у човека, разкъсано на парчета, се гърчи в пясъка. Ето защо 

Аполон е учител и господар на изкуплението, на пречистването на душата и на тялото. Опръскан с 

кръвта на чудовището, той сам заслужава изкуплението си и се пречиства, като се оттегля за осем 

години да живее под горчивите и спасителни лаври на Темпейската долина. Аполон, възпитателят на 

хората, обича да живее сред тях. Той с удоволствие обитава градовете, обича да бъде сред 

мъжествената младеж, сред борбите и състезанията по поезия и гимнастика, но само понякога ги 
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посещава. През есента той се връща в родината си, далеч на север. Там във вечното зазоряване на 

пълното блаженство живеят светли и прозрачни души. Там са истинските му жреци и любимите му 

жрици. Аполон живее в пълно единение с тях и когато поиска да направи на хората някакъв царски 

подарък, той им завежда някоя от тези велики и сияйни души, като им позволява да се родят на земята 

и да насочват смъртните по правия път. Самият той се връща в Делфи всяка пролет, когато се пеят 

песните и химните. Той пристига в колесница, теглена от лебеди, но го виждат само посветените в 

тайните. Той се завръща в прорицалището, къде то Пития предава неговите предсказания, където го 

чуват мъдреците и поетите. Тогава славеите пеят, Касталският извор ромони и кипи със сребърните си 

струи, потоци от ослепителна светлина и чудесна небесна музика проникват в сърцата на хората и дори 

в самата природа. 

В тази легенда за хипербореите се съдържа блестящата езотерична основа на мита за Аполон. 

Страната на хипербореите е страната на задгробния живот, тя е седмото небе на победоносните души, 

чийто звезден блясък осветява многоцветните небесни области. Самият Аполон олицетворява 

безплътната и разумна светлина и сърцето е само нейният физически образ. От нея произлиза всяка 

истина. Чудесните лебеди на неговата колесница са поетите, божествените гении, пратениците на 

великата му слънчева душа, които оставят след себе си трептения от светлина и музика. 

Хиперборейският Аполон олицетворява слънцето на небето и на земята, въплъщението на духовната 

красота в кръвта и плътта, притока на висшата небесна истина чрез вдъхновението и предсказанието. 

Но вече е време да повдигнем позлатената завеса на митовете и да влезем в самото прорицалище. Как 

се извършва предсказанието? Ще говорим за тайните на науката на Аполон и за самите тайни на 

Делфи. 

В древността съществува дълбока връзка между предсказанието и слънчевите религии и именно 

тази връзка е златният ключ на всички тайни, наричани вълшебни или магически. 

Още в самото зараждане на човешката цивилизация арийският човек започва да се покланя на 

слънцето и да го обожава като източник на топлина, светлина и живот. Но когато мисълта на 

мъдреците се издига от явлението към причината, те разбират, че отвъд тях има огън и зад видимата 

светлина съществува една разумна, разсъдителна светлина. Те уподобяват огъня с мъжкия принцип, с 

творческия дух, с разумната същност на вселената, а светлината - с женския принцип, с формиращата 

се душа, с пластическата същност. Това схващане датира от незапомнени времена. То съществува в 

най-древните митологии. Във ведийските химни то е Агни - световният огън, който прониква във 

всички неща. То разцъфтява в религията на Заратустра, чиято езотерична част е в обожаването на 

Митрас. Митрас е мъжкият огън, а Митра – женският. Заратустра твърди, че посредством живото 

Слово, небесната светлина, семето на Оромазд, Вечният издава принципа на материалната светлина и 

на материалния огън. За посветения в тайните от храма на Митрас слънцето е само груб отблясък на 

тази светлина. В тъмната пещера, по чийто свод са нарисувани звезди, посветеният призовава слънцето 

на благодатта, на милосърдието, огъня на любовта, победителя на зло то, помирителя на Оромазд и 

Ариман, очистителя и поръчителя, който живее в светите пророци. В подземията и гробниците на 

Египет посветените в тайните търсят същото това слънце под името Озирис. Кога то Хермес пожелава 

да съзерцава произхода, началото на нещата, той най-напред се потапя в ефирните вълни на една 

приятна светлина, където се движат всички живи форми. После, потънал в тъмнината на плътната 

материя, той чува глас и го разпознава като гласа на светлината. В същото време от дълбините 

избликва огън и веднага след това хаосът влиза в известен порядък и се осветява. В египетската "Книга 

на мъртвите" душите трудно се движат в тази светлина с лод- ката на Изида. Мойсей напълно 

възприема това учение в Битие. Елохим казва: "Да бъде светлина и стана светлина." Така че тази 

светлина е изначална, тя съществува преди светлината на слънцето и на звездите. Това означава, че в 

подреждането на принципите и космогонията светлината на разума предшества материалната. 

Гърците, толкова склонни към очовечаване и образност при излагането дори на най-абстрактните идеи, 

споделят същия възглед с мита за хиперборейския Аполон.  

Така, посредством вътрешното съзерцание на Вселената чрез душата и разума, човешкият дух 

успява да открие съществуването на една разумна светлина, на един неведом елемент, който 

посредничи между материята и духа. Лесно би било да се докаже, че съвременните физици неусетно се 

доближават до същото заключение, макар и по противоположен път, т. е. както изследват материята и 

се убеждават в невъзможността да я обяснят чрез самата нея. През XVI век Парацелз изучава 

химичния състав и преобразованията на материята и стига до извода, че съществува един таен 

световен деятел, с чиято помощ се осъществяват химичните процеси. Физиците от XVII и XVIII век, 

които схващат вселената като машина, приемат небето като хаос. Когато обаче признават, че 

светлината не произхожда от нещо материално,  а представлява трептене на някакъв неведом елемент, 
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те са принудени да допуснат, че вселената е изпълнена с фина и лека течност, която прониква във 

всички тела, през която минават вълните на топлината и светлината. Така те се връщат към идеите на 

гръцката физика и теософия. Нютон, който прекарва целия си живот в изучава не на движенията на 

небесните тела, отива още по-далече. Той нарича този ефир sensorium Dei, мозък на Бога, т. е. орган, 

чрез който божествената мисъл действа както в безкрайно голямото, така и в безкрайно малкото. С 

тази своя идея, която му трябва, за да обясни въртенето на планетите и звездите, той навлиза в 

езотеричната философия. Ефирът, който Нютон намира в пространството, Парацелз пък открива на 

дъното на своите колби и го нарича астрална светлина. Неведомата, но вездесъща течност, която 

прониква във всичко, този лек и фин, но необходим деятел, тази невидима светлина е призната и от 

един немски физик след поредица от опити. Райхенбах забелязва, че хора с по-чувствителна нервна 

система, поставени в съвършено тъмна стая, виждат в двата края на намагнетизирано желязо силни 

лъчи с червена, жълта и синя светлина. Тези лъчи понякога трептят във вълнообразно движение. Той 

продължава опитите си и с други тела, най-вече с кристали. Около всички тези тела някои хора виждат 

светли пари, около главите на хора те виждат бели лъчи, а около пръстите им - малки пламъци. В 

първата фаза на хипнотичния си сън някои хора виждат хипнотизаторите си обкръжени от същата 

светлина. Чистата астрална светлина се появява само във висшия унес, но тя се поляризира във всички 

тела и има значение за електричеството, земния и животинския магнетизъм*/*Райхенбах нарича тази 

течност один. Неговата книга е преведена на английски език от Грегъри: Researches on 

magnetismelectricityheatlight,cristallisation and chemical attraction, Лондон, 1850./.. Интересното в 

опитите на Райхенбах е, че той докосва границите на преминаването от физическо в астрално видение, 

което може да води към духовно видение. Тези опити дават възможност да се виждат и безкрайните 

оттенъци на неведомата материя. По този начин нищо не ни пречи да я схващаме като толкова течна, 

лека и всепроникваща, че да я считаме до известна степен хомогенна с духа и служеща за негово 

облекло. 

Видяхме, че съвременната физика е принудена да признае съществуването на един световен и 

неведом деятел, за да обясни света, че дори е констатирала присъствието му и така, без да знае, е 

възприела идеите на древните теософи. Нека сега се опитаме да определим естеството и функцията на 

космичната течност според езотеричната философия на всички времена. Защото по този главен 

принцип на космогонията Заратустра се обединява с Хераклит, Питагор със св. Павел и кабалистите с 

Парацелз. Навсякъде царува тази Кибела-Майя, Великата душа на света, трептящата и пластична 

субстанция, с която си служи по своя воля дъхът на Духа-Създател. Нейните ефирни океани служат за 

спойка между всички светове. Тя е великата посредница между видимото и невидимото, между духа и 

материята, между вътрешността и външността на вселената. Сгъстена в огромни маси в атмосферата, 

под влиянието на слънцето тя се разразява като гръмотевица. Пропита в земята, тя обикаля в нея във 

вид на магнитни токове. Проникнала в нервната система на животните, тя налага волята си на тялото 

им, усещанията си - на мозъка им. Нещо повече: тази фина течност образува живи организми, 

прилични на материалните тела. Защото тя служи за вещество на астралното тяло на душата, дреха от 

светлина, която духът сам си изтъкава. Тази течност се преобразява, разрежда се или се сгъстява 

според душите, които облича, според световете, които образува. Тя не само въплътява духа и 

одухотворява материята, но и отразява в себе си предметите, човешката воля и мисъл в едно вечно 

видение. Силата и трайността на тези изображения са право пропоционални на интензивността на 

волята, която ги произвежда. И наистина, не съществува друг начин за обясняване на внушението и на 

телепатията освен чрез този принцип на магията, констатиран и признат сега от науката*/*По въпроса 

вж. Бюлетина на психолого-физиологическото дружество, председателствано от Шарко, 1885, и 

особено из следването на Ошорович De la suggestion mentale, 1887./. И така, миналото на световете 

трепти в звездната светлина като неопределени и смътни изображения и бъдещето се помества там с 

живите души, които съдбата неизбежно принуждава да слязат и да се въплътят. Ето смисъла на булото 

на Изида и на мантията на Кибела, в които са изтъкани всички същества. 

Сега се вижда, че теософското учение за астралната светлина е идентично с тайното учение за 

слънчевото слово в религиите на Изтока и Гърция. Вижда се също как това учение се свързва с 

учението за предсказанието. Астралната светлина се открива там като световен медиум на феномените, 

на виденията и на унеса и ги обяснява. Тя е едновременно проводникът на мисълта и живото огледало, 

в което душата съзерцава изображенията на материалния и духовния свят. Когато духът на ясновидеца 

се пренася в този елемент, той напуска материалния свят. Променят се мерките за време и за 

пространство. Той участва във вездесъщността на тази световна течност. Тъмната материя става неясна 

за него и душата, след като се отдели от тялото и след като се изкачи в собствената си светлина, 

съумява в унеса си да проникне в духовния свят, да вижда душите, облечени в ефирните им тела, и да 
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общува с тях. Всички древни посветени в тайните имат ясно понятие за това ясновидство, за това 

пряко виждане на духа. Есхил също свидетелства за то ва, когато кара сянката на Клитемнестра да 

каже: "Твоят дух може да вижда; когато човек спи, духът му има по-проницателни очи; посред бял ден 

смъртните не могат да обглеждат голямо пространството с очи те си." 

Нека добавим, че тази теория за ясновидството и за унеса е в съгласие с многобройните научни 

експерименти на съвременните учени с различни типове екстрасенси. В светлината на тези съвременни 

факти ще се опитаме да характеризираме накратко някои психични състояния - от ясновидството до 

каталептичния унес. 

Много неоспорими факти свидетелстват, че състоянието на ясновидство се различава както от 

сънуването, така и от будното състояние. Умствените способности на ясновидеца силно се увеличават. 

Паметта му става силна,въображението - по-живо, умът му - по-буден. И най-важ- ното, у него 

оживява едно ново душевно чувство. Той не само приема мислите на хипнотизатора, както е при 

простото внушение, но и чете мислите на присъстващите, вижда през стени, прониква от разстояние 

няколко километра в места, където никога не е бил, в интимния живот на хора, които не познава. 

Очите му са затворени, но духът му вижда по-далеч и по-добре от отворените му очи и той пътува 

свободно из пространството. С една дума, ако ясновидството е анормално състояние от гледна точка 

на тялото, то от гледна точка на духа то е нормално и висше състояние. Защото съзнанието на 

ясновидеца е по-дълбоко, обхватът на зрението му - по-обширен. Неговото аз е същото, но то лети 

високо, където погледът му, освободен от грубото тяло, обгръща широки хоризонти*/*Шелинг 

признава голямото значение на сомнамбулизма при изясняване въпроса за безсмъртието на душата. 

Той отбелязва, че в съня на сомнамбула става възвисяване и относително освобождаване на душата от 

тялото - освобождаване, което е невъзможно при нормално състояние. Всичко свидетелства за висшето 

съзнание на сомнамбула, чието същество съединява минало, настояще и бъдеще. "Ако това е възможно 

в земния живот - се пита Шелинг, - тогава не е вярно, че нашата духовна личност, която ни придружава 

в смъртта, още сега се намира в нас, че тя не се ражда, освобождава и проявява, когато ве че не е 

свързана с външния свят чрез чувствата? Така че състоянието след смъртта е по-реално, отколкото в 

течение на земния живот. Защото в този живот случайността ни кара да се намесваме във всичко и 

парализира в нас най-същественото." Шелинг нарича всичко това просто ясновидство. Духът, 

освободен от всичко случайно в този живот, става по-жив и по-силен: злият става по-зъл, добрият - по-

добър. 

По-Късно Шарл де Прел подкрепя същата теза с много факти и наблюдения в изследването си 

Philosofia der Mystic,1888: "Съзнанието за своето Аз не изчерпва обекта си. Душата и съзнанието не са 

еднакви понятия. Те не се покриват, защото не разполагат с едно и също пространство. Сферата на 

душата е много по-голяма от сферата иа съзнанието. Така че в нас съществува едно скрито Аз. Това 

скрито Аз, което се проявява при сънуването, е истинското, надземното и тайно Аз, което е 

съществувало преди нашето земно Аз ,свързано с тялото. Земното Аз подлежи на умиране; небесното 

и тайно Аз е безсмъртно. Ето защото св. Павел е казал: "От тая земя отиваме в небето."/. За 

отбелязване е фактът, че някои жени под въздействие то на гласа на хипнотизатора се чувстват облени 

в светлина, която става все по-ярка, докато пробуждане то си възприемат като мъчително връщане в 

тъмнината. 

Внушението, телепатията, виждането от разстояние са факти, които доказват независимото 

съществуване на душата в ясновидството има безкрайно разнообразие от състояния. При постепенното 

издигане явленията стават по-резки и необикновени. Нека изброим само основните степени. 

Ретроспекцията е виждане на минали събития, запазени в астралната светлина и съживени от 

съчувствието на ясновидеца. Самото предсказване е виждане на бъдещи събития или чрез съзерцание 

на мисълта на живите, която съдържа в зародиш бъдещите действия, или чрез тайнствено общуване с 

по-висшите духове, които представят образ но бъдещето пред душата на ясновидеца. Накрая унесът се 

определя като виждане на духовния свят, където добри или зли духове се явяват пред ясновидеца в 

човешки образ и общуват с него. Душата всъщност се пренася извън тялото, което се вцепенява в 

каталепсия, близка до смъртта. Според разказите на ясновидци нищо не може да изрази красотата и 

блясъка на тези видения, нито усещането за прекрасно сливане с божествената същност сред светлина 

и музика. Човек би могъл да се усъмни в реалността на тези видения ,но трябва да уточним, че ако в 

средната степен на ясновидство душата вижда точно отдалечени места и образи на отсъстващи хора, то 

е логично да се допусне, че същата душа в състоянието на висш екстаз може да вижда по-висшите и 

безплътни реалности. 

Според нас задача на бъдещето ще бъде да реабилитира тайните  способности  на човешката 

душа в тяхната социална функция, като ги реорганизира под контрола на науката и върху основата на 
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една наистина световна религия, открита за всички истини. Тогава науката, възродена от истинската 

вяра и от духа на милосърдието, ще стигне с отворени очи до онези сфери, в които спекулативната 

философия броди със завързани очи и пипнешком. Да, науката ще стане зряща, когато се обогати със 

съзнанието и любовта на човечеството. И може би през "Вратата на сънищата", както казва Омир, 

божествената Психея, прогонена от нашата цивилизация и плачеща мълчаливо под булото си, отново 

ще се изкачи на своите олтари. 

Явленията на ясновидство, наблюдавани във всичките им фази от учените и лекарите на XIX в., 

хвърлят нова светлина върху ролята на предсказанието в древността и върху множество феномени, на 

пръв поглед свръхестествени, с които са изпълнени летописите на всички народи. Няма съмнение, че е 

необходимо да се имат предвид митологиите и историята, халюцинациите и истинските видения. 

Съвременната експериментална психология ни учи да не отхвърляме масово факти, които са 

допустими за човешката природа, и да ги изучаваме от гледна точка на познатите закони. Ако 

ясновидството е способност на душата, не ни е позволено да поместваме  пророците,  оракулите  и 

сомнамбулите в областта на суеверието. 

Предсказването е могло да бъде познато и практикувано в древните храмове по определени 

принципи и със социална и религиозна цел. Сравнителното изучаване на религиите и на езотеричните 

традиции показва, че тези принципи са идентични навсякъде. Онова, което дискредитира изкуството 

на предсказанието, е обстоятелството, че изопачаването му става причина за големи злоупотреби, а 

освен това проявите му са във възможностите само на хора с изключително величие и чистота. 

Предсказването в Делфи се основава на принципите, които изложихме, а и вътрешната 

организация на храма отговаря на тези принципи. Както в големите храмове на Египет, тази 

организация се състои от наука и от изкуство. Изкуство е проникването в отдалеченото, в миналото и в 

бъдещето чрез ясновидството и пророческия унес, наука е пресмятането на бъдещето по законите на 

световната еволюция. Изкуството и науката взаимно се контролират. Тук няма да говорим за науката, 

наричана от древните генеатоалогия, в сравнение с която средновековната астрология е само сбор от 

ненапълно разбирани откъслеци. Тази наука винаги е поставяла много проблеми в приложението й. 

Само първокласни умове умеят да си служат с нея. Питагор я изучава в Египет, но в Гърция тя си 

служи с по-непълни и неточни данни. Затова пък ясновидството и пророчеството осезателно се 

развиват. 

Известно е, че ясновидството и предсказването се извършват в Делфи от млади и възрастни жени, 

наричани Питии, които са ясновидки. Жреците тълкуват, превеждат техните често много заплетени 

предсказа ния според степента на собствените си познания. Съвременните историци виждат в 

делфийското прорицалище само шарлатанство, което използва суеверието на народа. Но цялата 

философия на древността признава пророческата сила на Делфи, в нейна полза говорят и някои факти, 

съобщени от Херодот, за Крез и за битката при Саламин. Няма съмнение, че това изкуство има свое 

начало, разцвет и упадък. Намесват се шарлатанството и подкупничеството - за доказателство ще 

споменем цар Клеомен, който подкупва главната жрица на Делфи, за да свали Демарат от престола. 

Плутарх написва трактат за изчезването на оракулството - неговото израждане се преживява като 

нещастие от цялото древно общество. В предишната епоха  гадателството  се практикува с религиозна 

искреност и с научна задълбоченост, които го издигат в очите на света. На фасадата на храма стои 

надписът "Познай себе си", а над вратите му - "Онзи, чиито ръце не са чисти, да не приближава храма". 

На посетителите на храма винаги се казва, че земните страсти, лъжата и лицемерието не трябва да 

прекрачват прага на светилището и че в него царува божествената истина. 

Питагор идва в Делфи, след като е посетил всички храмове на Гърция. Той е живял при 

Епименид в светилището на юдейския Юпитер, присъствал е на Олимпийските игри, посетил е храма 

на Елевзина, къде то великият жрец му е отстъпил мястото си. 

Навсякъде е посрещан като учител. Очакват го и в Делфи. Там гадателското изкуство е в упадък 

и Питагор иска да му възвърне първоначалната дълбочина, сила и обаяние. Той идва не толкова за да 

се посъветва с Аполон, колкото да просвети тълкувателите на неговата воля, да разпали ентусиазма им 

и да пробуди тяхната енергия. Да въздейства на тях означава да въздейства на душата на Гърция и да 

подготви нейното бъдеще. 

За щастие в храма той намира едно чудесно средство за това, очевидно приготвено от 

Провидението. 

 

Младата Теоклея принадлежи на школата на Аполоновите жрици. Тя произхожда от семейство на 

жреци по наследство. Силните впечатления от светилището, религиозните обреди, песните, 

празниците на хиперборейския Аполон влияят върху душата й от ранно детство. Тя е една от 
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девойките, които имат вродено отвращение към всичко, което привлича обикновените девойки. Тя не 

обича Церера и се страхува от Венера. Тежката земна атмосфера я притеснява, а физическата любов й 

изглежда като насилие над душата, ка то разкъсване на непокътнатото й девствено същество. Затова 

пък тя има изострени сетива за тайнствени те токове и за астралните влияния. Когато луната наднича в 

мрачните гъсталаци на Касталия, Теоклея съзира там бели видения. Чува странни гласове. Когато 

гледа първите лъчи на изгряващото слънце, тя из пада в унес и чува песните на невидими хорове. 

Теоклея обаче не разбира суеверията и идолопоклонството на народа. Тя е равнодушна към статуите и 

жертвоприношенията на животни я отвращават. Теоклея не разказва на никого за виденията, които 

навестяват съня й. С инстинкта си на ясновидка тя чувства, че жреците на Аполон не обладават 

висшата светлина, от която тя се нуждае. Те обаче са я забелязали и искат тя да стане Пития. Тя усеща, 

че я привлича по-възвишен свят, но не притежава ключа, за да проникне в него. Кои са боговете, които 

я карат да потръпва? Тя иска да узнае това; преди да им посвети живота си. Великите души искат да 

виждат ясно всичко дори когато се доверяват на божествените сили. 

Дълбок трепет, тайнствено предчувствие обхваща душата на Теоклея, когато вижда за първи път 

Питагор и когато чува цветистите му думи да ехтят между колоните на Аполоновото светилище. Тя 

разбира, че това е предопределеният, когото е очаквала, тя познава своя учител. Теоклея винаги е 

искала да знае - и ето, чрез него тя ще узнае всичко, той ще прояви онзи вътрешен свят, който тя носи в 

себе си. И Питагор трябва да познае с проницателния си уверен поглед тази будна, трепетна и търсеща 

душа, за да я направи тълкувателка на своята мисъл в храма, за да всели в светилището новия дух. От 

пръв поглед, от първата дума невидима верига свързва мъдреца от Самос с младата жрица, която го 

слуша мълчаливо, поглъщайки думите му с големите си внимателни очи. Поетът и лирата се познават 

по дълбокия общ трепет, който ги обхваща. Така Питагор и Теоклея се разпознават. 

Още при изгрев-слънце Питагор дълго разговаря с жреците на Аполон, наричани светци и 

пророци. Той чака оттук нататък и младата жрица да присъства на разговорите, за да може той да я 

посвети в тайната си наука и да я подготви за ролята й. Теоклея всеки ден слуша поученията на 

учителя в светилището. Питагор е в най-силната си възраст. Той носи бялата си дреха заметната по 

египетски маниер и пурпурна панделка опасва широкото му чело. Когато говори, сериозните му 

кротки очи гледат събеседника и го обливат с топла светлина. Тогава въздухът около него изглежда 

по-плътен. 

Разговорите на самоския мъдрец с най-висшите гръцки духовници са изключително важни. Те се 

отнасят не само до гадателството и вдъхновението, но и до бъдещето на Гърция, до съдбата на целия 

свят. Негови те знания и могъществото, придобито в храмовете на Мемфис и Вавилон, му създават 

много голям авторитет. Той има правото да говори като учител и ръководител на вдъхновителите на 

Гърция и извършва мисията си с ентусиазъм и с красноречието на величавия си дух. Той им разказва за 

младостта си, за борбите, за египетското посвещаване в тайните. Говори им за Египет, стар колкото 

света, неизменен като покрита с йероглифи мумия в дъното на пирамидите, но обладаващ в гроба си 

тайната на народите, на езиците и на религиите. Той разкрива пред тях тайните на земната и небесната 

велика Изида, майката на Боговете и на хората. Той е преминал всички изпитания и им дава 

възможност да проникнат заедно с него в светлината на Озирис. После идва ред на Вавилон, на 

халдейските маги, на техните тайнствени науки, на онези грамадни и тъмни храмове, където те 

призовават живия огън, в който се движат демоните и Боговете. 

При думите на Питагор Теоклея изпитва замайващ трепет. Всичко, което той казва, се запечатва с 

огнени букви в нейния ум. То и изглежда едновременно учудващо и съвсем познато. Когато учи, тя 

сякаш само си спомня. Думите на учителя и позволяват да прелиства страниците на вселената като 

книга. Тя вече вижда не Боговете в техния човешки образ, а самата им същност, която създава нещата 

и духовете. Теоклея се носи из пространствата и ту се издига, ту слиза заедно с тях. Понякога тя вече 

не усеща границите на тяло то си и се носи в безкрайността. Така нейното въображение постепенно 

прониква в невидимия свят чрез следите, които намира в собствената си душа и които й шепнат, че тя 

е истинската и единствена реалност. Девойката чувства, че вътрешните й очи скоро ще се отворят, за 

да виждат невидимия свят. От тези виси ни учителят внезапно я връща на земята, като й разказва за 

нещастията на Египет. След като разкрива величието на египетската наука, той описва ужасите на 

персийското нашествие, рисува жестокостите на Камбиз, ограбените храмове, изгорените им свещени 

книги, избитите или прогонени жреци на Озирис. Питагор говори за чудовищния персийски 

деспотизъм, събрал в желязната си ръка цялото азиатско варварство, за скитащите полудиви племена 

от Централна Азия и Индия, готови при пръв удобен повод да се на хвърлят върху Европа.  

Да, този мощен циклон ще се разрази над Гърция като гръмотевица от струпани буреносни 

облаци. А дали разпокъсаната Гърция е готова да се противопостави на този страшен гръм? Тя не се 
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съмнява в неотменимостта на съдбата. Народите не могат да избегнат участта си и ако не са постоянно 

нащрек, Боговете ускоряват изпълнението на тази съдба. Нима мъдрият народ на Хермес -Египет - не 

бе рухнал след голямото си благоденствие в течение на цели шест хиляди години? Уви, красивата 

Гърция ще изчезне още по-скоро! Ще настане време, когато слънчевият Бог ще напусне този храм, 

когато варварите ще го разорят и овчари ще пасат стадата си сред развалините на Делфи. 

Страх сковава тялото на Теоклея при тези зловещи пророчества. Тя се отпуска на земята и 

обгръща с ръце основата на една колона. С неподвижни очи, погълната от мисли, тя прилича на духа 

на скръбта, плачещ над гроба на Гърция. 

- Но - продължава Питагор - това са тайни, които трябва да останат в дъното на храмовете. 

Посветеният в тайните привлича или отблъсква смъртта по своя воля. Посветените в тайните с волите 

си образуват магическа верига, с която продължават живота на народите. От вас зависи дали ще 

отложите настъпването на съдбовния час, от вас зависи дали Гърция ще заблести, от вас зависи дали 

ще засияе в нея светлината на Аполон. Народите са такива, каквито ги правят техните Богове, но 

Боговете се явяват само пред онези, които ги призоват. Какво представлява Аполон? Той е Словото на 

единствения Бог, което Вечно се проявява в света. Истината е душата на Бога, а неговото тяло е 

светлината. Само мъдреците, ясновидците и пророците виждат тази светлина. Другите хора виждат 

само сянката й. Славните духове, които ние наричаме хе рои или полубогове, живеят в тази светлина, 

като създават легиони и завземат необятни области. Това е истинското тяло на Аполон, тялото на 

слънцето за посветения в тайните, и без неговите лъчи нищо вели ко не става на земята. Както 

магнитът привлича желязото, така и ние привличаме божественото вдъхновение с мислите си, с 

молитвите си, с делата си. От вас зависи да предадете на Гърция словото на Аполон, за да заблести тя с 

безсмъртна светлина! 

С такива думи Питагор успява да вдъхне у жреците на Делфи съзнанието за мисията им. Теоклея 

винаги слуша учителя с мълчалива и съсредоточена всеотдайност. Под влиянието на мисълта и волята 

на Питагор тя бързо се преобразява. Учудените старци виждат как понякога тя разплита черната си 

коса и я разтърсва, сякаш е запалена. Големите й очи вече като че съзерцават слънчевите и планетните 

духове, които описват блестящи кръгове и сияят в светлина. 

 

Един ден тя изпада в дълбок и пророчески сън. Петимата пророци са около нея, но тя не чувства 

нито гласовете, нито докосванията им. Питагор също се приближава към нея и казва: 

- Стани и иди там, където те изпраща моята мисъл. Защото сега ти си Пития! 

При гласа на учителя тръпки побиват цялото й тяло и тя става след продължителни гърчове. 

Очите и са затворени, но тя вижда с вътрешните си очи. 

- Къде си? - пита Питагор. 

- Изкачвам се..., постоянно се изкачвам. 

- И сега ли? 

- Сега плувам в светлината на Орфей. 

- Какво виждаш в бъдещето? 

- Големи войни... хора от жълта мед... бели победи... Аполон се завръща, за да обитава в 

светилищата си, и аз ще бъда неговият глас!. -Но ти, неговият пратеник, уви, ще ме напуснеш... и ще 

занесеш светлината му в Италия. 

Ясновидката дълго говори със затворени очи и с красивия си глас. После изведнъж извиква и 

пада като мъртва. 

Така Питагор прелива чистата си наука в сърцето на Теоклея и я настройва като лира за 

диханието на Боговете. Изпълнена с вдъхновение свише, тя вече става светилник и за самия него. 

Благодарение на Теоклея той може да узнае собствената си участ, да проникне в бъдещето, доколкото, 

е възможно и да се запъти към безкрайните пространства на невидимото. Неговите поучения, 

изпълнени с трепетни истини, възхищават жреците, пробуждат тяхното желание за борба и укрепват 

вярата им. Сега храмът има една вдъхновена Пития и един жрец, и двамата посветени в тайните на 

божествената наука и изкуство. Делфи отново може да стане център на живота. 

Питагор остава в храма цяла година. И след като поучава и посвещава жреците във всички тайни 

на своето учение, след като подготвя Теоклея за нейната мисия, той заминава за Велика Гърция. 

 

ШКОЛАТА И УЧЕНИЕТО  

Град Кротон е разположен в края на Тарентския залив близо до Аадинийския нос, срещу 

откритото море. След Сибарис той е най-процъф- тяващият град на Южна Италия. Кротон се слави с 

дорийското си обществено устройство, с атлетите си, победители в Олимпийските игри, с лекарите, 
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които съперничат на асклепиадите. Сибаритите остават в историята благодарение на разкошния си 

живот и на изнежеността си. Въпреки всички добродетели кротонците вероятно биха били забравени, 

ако се прославят с това, че приютяват великия религиозно-философски съюз на езотеричната 

философия, известен под името Питагорейска школа, който може да се смята за майка на Платоновата 

Академия и за предшественик и първообраз на всички идеалистични школи. Колкото и благородни да 

са наследниците на Питагорейската школа, тя ги надминава. Академията на Платон се основава на 

едно непълно посвещаване в тайните, а школата на стоиците е лишена от истинската традиция. 

Другите системи на античната и съвременната философия са повече или по-малко сполучливи 

спекулации, докато учението на Питагор е основано върху експериментална наука и жизнена 

организация. 

Както развалините на изчезналия град, така и тайните на братството и мисълта на учителя днес са 

дълбоко заровени под земята. Но нека се опитаме да ги възстановим. Така ще можем да надзърнем в 

самото сърце на теософското учение, тайната на религиите и философиите, и да повдигнем единия 

край на булото на Изида, осветено от гръцкия дух. 

По много причини Питагор решава да избере тази дорийска колония за център на своята дейност. 

Той има за цел не само да въведе избраните си ученици в езотеричното учение, но и да приспособи 

принципите му за възпитанието на младежта и за живота на държавата. Това изисква да се основе един 

цял институт за магическо посвещаване в тайните, чиято крайна цел е да промени политическата 

организация на градове те по образеца на този философски и религиозен идеал. Няма съмнение, че 

нито една от републиките в Елада и Пелопонес не би допуснала такова нововъведение. Там биха 

обвинили философа в заговор срещу държавата. Гръцките градове от Тарентския залив, където 

демагогията не е на мода, са по-толерантни в това отношение. Питагор не се излъгва в надеждите си да 

намери благоприятен прием за реформите си в сената на Кротон. Нека добавим, че плановете му се 

простират и отвъд Гърция. Той предвижда еволюцията на идеите, очаква упадъка на елинизма и смята 

да дари човешкия ум с принципите на една научна религия. Като основава школата си на бреговете на 

Тарентския залив,  той разпространява езотеричните идеи в Ита лия и запазва в ценната религия на 

своето учение пречистената есенция на източната мъдрост за народите на Запада. 

Питагор пристига в Кротон и предизвиква истинска революция, тъй като тогава градът е на път 

да възприеме сладострастния живот на съседния град Сибарис. Порфирий и Ямблих описват първите 

стъпки на Питагор, подхождащи по-скоро за магьосник, отколкото за философ. Той събира младежите 

в храма на Аполон и с красноречието си съумява да ги изтръгне от разврата. Събира и жените в храма 

на Юнона и ги убеждава да занесат златотканите си дрехи и накитите си в храма като символ на 

поражението на суетността и разкоша. Той обвива в грациозност строгостта на наставленията си, 

неговата мъдрост е като пламък, който сгрява всички. Красотата на лицето му, благородството на 

личността му, обаянието на жестовете и на гласа му пленяват всички. Жените го сравняват с Юпитер, а 

младежите - с Аполон. Той очарова и увлича множеството, като говори, че е влюбен в добродетелта и 

истината. 

Сенатът на Кротон, Съветът на хилядата, е разтревожен от влиянието на Питагор. Той повиква 

философа, за да даде обяснения за поведението си и най-вече за средствата, с които властва над 

умовете. За него това е повод да развие идеите си за възпитанието и да докаже, че те не заплашват, а 

укрепват дорийското устройство на Кротон. Той убеждава много от богатите граждани и сенаторите и 

им предлага да създаде с учениците си школа.Това братство от посветени в тайните ще живее в 

специално построена сграда, но без да страни от гражданския живот. Учениците, които заслужават 

името учител, ще преподават физични, психологични и религиозни науки. Колкото до младежите, те 

ще слушат уроците на учителите си и постепенно ще бъдат посвещавани в тайните в зависимост от 

способностите и волята им под надзора на ръководителя на школата в началото те ще се подчиняват на 

правилата на общежитието и ще прекарват по цял ден в школата под погледите на учителите си. Онези 

от тях, които искат да станат истински членове на братството, трябва да оставят имотите си на 

доверено лице при условие, че ще им бъдат върнати, когато пожелаят. В школата ще има отделение за 

жените, които ще бъдат посвещавани в тайните по начин, подходящ за техния пол. 

Това намерение се приема радушно от сената на Кротон и след няколко години в околностите на 

града се издига сграда, заобиколена с колонади и красиви градини: Гражданите на Кротон наричат 

това здание храм на музите. И наистина в центъра, близо до скромното жилище на учителя, се издига 

храм, посветен на музите. 

Така се ражда школата на Питагор, която е едновременно училище за възпитание, академия на 

науките и малък образцов град, управляван от велик посветен в тайните. На теория и на практика, чрез 

единението на науката и изкуството посвещаваните постепенно усвояват науката на науките, 
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вълшебната хармония на душата и на вселенския разум, която питагорейците възприемат като тайна на 

философията и религията. Школата на Питагор е много интересна за нас, защото тя представлява най-

забележителният опит за светско посвещаване в тайните. Тя слива елинизма с християнството и така 

присажда плода на науката към дървото на живота. Тя успява да постигне вътрешното и живо 

осъществяване на истината, която единствена може да поддържа дълбоката вяра на човека. Това 

осъществяване е ефимерно, но има решаващо значение и е плодотворно по силата на примера си. 

За да разберем това, нека влезем в школата на Питагор заедно с новопостъпващия в нея и нека го 

следваме стъпка по стъпка при неговото посвещаване в тайните.  

 

ИЗПИТАНИЯТА 

Бялата сграда на братята, посветени в тайните, сияе на върха на хълм сред кипариси и маслинови 

дървета. Ако човек минава долу по брега, той вижда колоните, градините и гимназиона. Храмът на 

музите заема две крила на сградата и има овална, много красива колонада. Терасата на външните 

градини господства над града с неговия сенат, с пристанището и с площада на събранията. В 

далечината заливът се разстила между стръмните брегове като в ахатова чаша и Йонийско море се 

простира до хоризонта с лазурните си багри. Понякога жени с разноцветни дрехи излизат от лявото 

крило и слизат в дълги редици към морето по алеята с кипарисите. Те отиват да извършат обредите си 

в храма на Церера. Често и от дясното крило излизат мъже, облечени в бели дрехи, и се изкачват към 

храма на Аполон. Придирчивото въображение на младежта се увлича от мисълта, че школата на 

посветените в тайните е поставено под закрилата на тези две божества: едното - Великата богиня - 

съдържа в себе си дълбоките тайни на Жената и на Земята; другото - Слънчевият Бог - разкрива 

тайните на Мъжа и на Небето. 

И така, малкият град на избраните грее над многолюдното селище. Спокойната му тишина 

привлича благородните инстинкти на младежите, но те не виждат нищо от това, което става вътре, а и 

знаят, че не е лес но да проникне човек там. Само жив плет защищава градините на школата и 

входната врата е отворена цял ден. Но там стои статуя на Хермес, на която е написано: "Нечестивци, 

назад!" Всички уважават тази заповед, тази повеля на Тайните. 

Питагор много трудно приема нови хора, като казва, че "не от всяко дърво става Меркурий". 

Младежите, които искат да постъпят в школата, трябва да преминат различни  изпитания.  

Препоръчани  от родители те си или от някой, учител, те получават възможност най-напред да 

постъпят в гимназиона, където се занимават с игри, подходящи за възрастта им. Още от пръв поглед 

младежът забелязва, че тази гимназия не прилича на градската. Там не се чуват викове и шум, липсват 

смешното самохвалство и суетната походка на борците, които се оглеждат недоверчиво и показват на 

враговете си силата на своите мускули. Там въз питани и любезни младежи се разхождат по двама под 

колонадите или играят на арената. Вежливо и просто те канят новодошлия да участва в разговорите 

им, като че ли е техен приятел, без подозрение, без злобни и подигравателни усмивки. На арената те се 

упражняват да тичат, да хвърлят късо копие, водят и мними битки под формата на дорийски танци, но 

Питагор строго забранява борбата в школата, като казва, че е излишно и дори опасно заедно със силата 

и подвижността да се развиват гордостта и омразата. Той твърди, че хората, чието предназначение е да 

развиват добродетелите на приятелството, не трябва взаимно да се повалят на земята и да се търкалят 

по пясъка като диви зверове; че истинският герой може да се бори смело, но без бяс; че омразата 

принизява човека и го лишава от човешкото му достойнство. Учениците повтарят тези правила на 

учителя, за да покажат пред новодошлия преждевременната си мъдрост. В същото време те го молят да 

изказва своите мнения и свободно да оборва техните. Насърчаван от тях, наивният новак бързо показва 

истинската си природа. Щастлив от това, че го слушат и се възхищават от думите му, той говори 

пространно, колкото иска. През това време учителите го наблюдават, без да му правят някакви 

забележки. От време на време идва и Питагор, който преценява жестовете и думите му. Той обръща 

особено внимание на походката и на смеха на младежите. Смехът, твърди той, показва характера и 

никаква преструвка не може да разхубави смеха на злия човек. Питагор дотолкова задълбочено е 

изучил психиката на човека, че умее да чете в дъното на душата. От тези подробни наблюдения 

учителят си съставя мнение за бъдещите си ученици. След няколко месеца идва време за решителните 

изпитания. Те приличат на египетските, но са много по-смекчени и подходящи за природата на 

гърците, чиято впечатлителна душа не би понесла смъртния ужас на подземията и гробниците в 

Мемфис и Тива. Кандидатът за посвещаване в тай ните прекарва една нощ в пещера в околностите на 

града, където според легендите имало чудовища и при видения. Онези, които нямат силата да понесат 

зловещото усамотяване в нощта, които отказват да влязат в пещерата или побягват оттам, преди да се 

съмне, не са достойни да бъдат посветени в тайните и се връщат при родителите си. 



93 

Нравственото изпитание е по-сериозно. Внезапно, без никаква подготовка, една сутрин ученикът 

е затворен в тъжна и гола килия. Учителите му оставят една плоча и студено му поръчват да открие 

смисъла на някой питагорейски символ, например: "Какво означава триъгълникът, вписан в 

окръжност?", или: "Защо додекаедърът, вписан в сферата, е число на вселената?" Ученикът прекарва 

дванайсет часа в килията с плочата, със задачата, яде само сух хляб и пие вода. После го завеждат в 

една зала, където са събрани всички новопостъпили ученици. Сега те имат право безпощадно да се 

подиграват на нещастника, който се явява пред тях намръщен, гладен и дори като че ли за нещо 

виновен. 

- Ето го - викат те - новия философ. Колко вдъхновено е лицето му! Той ще ни разкрие 

размислите си. Не крий онова, което си открил! Говори за всички символи! След един месец ти ще 

станеш велик мъдрец! 

Учителят наблюдава внимателно поведението и лицето на младежа. Ядосан и изнервен от глада, 

отрупан с подигравки и засрамен, защото не е могъл да реши неразбираемата за него задача, той трябва 

с всички усилия на волята си да запази самообладание. В такива случаи някои плачат от яд; други пък 

не могат да сдържат нервите си и трошат гневно плочите, като сипят хули върху школата, учителя и 

учениците му. Тогава Питагор се появява и казва спокойно, че тъй като ученикът не е издържал 

изпитанието на самолюбието, той го моли да не се връща повече в школата, за която има толкова лошо 

мнение и където най-основните добродетели са приятелството и уважението към учителите. 

Учуденият кандидат си заминава засрамен и понякога дори става опасен враг на школата, като 

прочутия Цилон например, който настройва народа против привържениците на Питагор и предизвиква 

разрушаването на школата. Но други младежи устояват на нападките и шегите, отговарят на 

предизвикателствата с умни и духовити разсъждения и дори за явяват, че са готови да преминат още 

сто изпитания, за да могат да получат дори само частица от мъдростта. Те биват тържествено приети за 

посвещаване в тайните и съучениците им с радост ги поздравяват. 

Първа степен: Подготовка 

Новопосвещаването  и  питагорейският живот 

Новопосвещаването, наречено подготовка (параскейе), продължава от две до пет години.  

Новопосвещаваните, слушателите, са длъжни да пазят пълно мълчание в часовете. Те нямат 

право нито да възразяват на учителите си, нито да оспорват изводите им. Задължени са да ги слушат с 

уважение и пос ле дълго да размишляват. Музата на мълчанието - статуя на жена с дълго було и с 

пръст, поставен пред устните - непрекъснато напомня това правило на ученика. 

Питагор не мисли, че младежите са способни да схванат началото и края на нещата. Той смята, че 

упражненията във водене на разговори и правене на разсъждения, преди да бъде разкрит пред 

учениците смисълът на истината, е занимание за празнодумци и претенциозни софисти. Преди всичко 

той иска да развие у учениците си основната и висша способност на човека: съзерцанието. Затова той 

не им преподава тайнствени и трудно разбираеми неща. Учителят започва от естествените чувства, от 

първите задължения на човека при навлизането му в живота и показва свързаността им с всеобщите 

закони. Отначало той развивал-Любовта на учениците към родителите им, засилва това тяхно чувство, 

като оприличава идеята за бащата на идеята за Бога, великия създател на вселената. 

-  Не съществува нищо по-свято от бащинството - казва той. - Омир нарича Юпитер цар на 

Боговете, но за да покаже цялото му величие, го назовава още и баща на Боговете и хората. 

Питагор сравнява майката с великодушната и благотворна Природа. Както Изида създава 

звездите, както Деметра ражда земните плодове и цветя, така и майката храни детето с всички радости 

на света. Ето защо синът е длъжен да вижда и да почита в лицето на баща си и майка си земните 

образи на тези велики божества. Той доказва също, че любовта към родината произлиза от любовта на 

детето към майката. Родителите са ни дадени не от случайността, както мислят невежите, по един по-

висш и изначален порядък, наречен щастие или нужда. Родителите трябва да бъдат почитани, но 

приятелите трябва да бъдат избирани. Новопосвещаваните са длъжни да си изберат по един приятел. 

По-младият трябва да търси у по-големия добродетелите, които той самият цени и иска да придобие, и 

двамата заедно трябва да се стремят към водене на по-добър живот. 

- Приятелят е едно второ Аз - казва учителят. - Той трябва да бъде почитан като Бог. 

Питагорейският устав налага на слушателя пълно послушание към учителя, но му предоставя 

пълна свобода в очарованието на приятелството и дори го превръща в средство за постигане на всички 

добродетели, като го възвеличава като музика на живота и като път към идеалното. 

Така се провежда енергията на индивида, моралът става жив и поетичен, а правилникът, приеман 

с любов, престава да бъде ограничителен и дори утвърждава индивидуалността. Питагор иска да 

превърне дисциплината в съгласие. Освен това моралното знание се превръща във философско знание, 
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защото доловените отношения между обществените задължения и космичните хармонии позволяват да 

се предусеща законът за аналогиите и за световните приливи. В този закон се крие принципът на 

Тайните, на тайното учение и на всяка философия. Така умът на ученика свиква да съзира следите на 

невидимия порядък върху видима та реалност. Общите правила, тези кратки, но точни предписания, 

разкриват перспективата на един по-висш свят. Сутрин и вечер златните стихове звучат в ушите на 

ученика заедно със звуците на лирата: 

 

Отдавай на безсмъртните Богове почитанието, което им дължиш. 

Свято пази вярата си. 

В коментара към това правило на ученика се доказва, че Боговете, видимо различни, са всъщност 

едни и същи при всички народи, защото отговарят на умствените и душевните сили, които действат в 

цялата все лена. Ето защо мъдрецът може да почита Боговете на народа си, като същевременно схваща 

същността им по по-различен начин, отколкото простолюдието. Веротърпимостта, единението на 

човечеството, единството на религиите в езотеричната наука - тези нови идеи смътно изплуват в ума на 

новопосвещавания ка то величествени божества, съзерцавани в лъчите на залязващото слънце. А 

златната лира продължава да наставлява: 

Почитай паметта 

На благодетелните херои, на духовете-полубогове. 

Зад тези стихове новопосвещаваният вижда да блести като през прозирно було божествената 

Психея, човешката душа. Небесният път сияе в ослепителна светлина. Защото в почитта към хероите и 

полубоговете посветеният в тайните съзерцава учението за бъдещия живот и тайната на световната 

еволюция. Тази голяма тайна още не е разкрита на ученика, но учителите му го подготвят да я разбере, 

като му говорят за йерархията на съществата, които са по-висши от човека, за хероите и полубоговете, 

ръководителите  и  покровителите  на човечеството. Те поясняват, че това са посредниците между 

човека и божеството, че чрез тях той ще може постепенно да се приближи до Бога, като живее с 

херойските и божествените добродетели. "Но как мога да общувам с тези невидими духове? Откъде 

идва душата? Къде отива тя? И защо съществува мрачната тайна на смъртта?" Новопосвещаваният не 

се осмелява да изрече тези въпроси, но те се четат в очите му, в вместо отговор учителите му посочват 

земните херои, статуите в храмовете, душите, прославени на небето, и огнената крепост на Боговете, в 

която Херакъл успява да проникне. 

В същността на древните тайни всички Богове се сливат в един-единствен и върховен Бог. Това 

откритие заедно с всички негови последици е ключът на космоса. Затова той се пази за самото 

посвещаване в тайни те и е още съвсем непознат за новопосвещавания. Засега му позволяват да се 

подготвя за тази истина с онова, което му говорят за силите на Музиката и на Числата. Питагор говори 

на учениците, че числата съдържат тайната на нещата и че Бог е всемирната хармония. 

Седемте свещени тона на седемструнната лира отговарят на седемте цвята на светлината, на 

седемте планети и на седемте начина на съществуване, които се възпроизвеждат във всички области на 

материалния и духовния живот. Музиката на тези тонове настройва душата и я хармонизира, за да 

трепти в такт с диханието на истината. 

Катарзисът, пречистването на душата, съответства задължително на пречистването на тялото, 

което се постига чрез хигиената и чрез строгата дисциплина на нравите. Победата над собствените 

страсти е първото задължение на посвещавания в тайните. Човекът, който не възцарява хармонията в 

собственото си същество, не може да отразява божествената хармония. Идеалът на питагорейския 

живот обаче няма нищо общо с асктазата, защото тук женитбата се смята за свята. На 

новопосвещавания се препоръчват непорочният живот и чистотата на нравите, а на посветените в 

тайните - умереността като сила и съвършенство. 

- Не отстъпвай пред сладострастието, освен ако искаш да пропаднеш - говори учителят. 

Той добавя, че сладострастието само по себе си не съществува, и го сравнява с песните на 

сирените: когато човек приближава към тях, те изчезват и след тях по подводната скала, заливана от 

вълните, остават са мо строшени кости и кървави меса. А истинската радост прилича на концерт на 

музите, който оставя в душите небесна хармония. Питагор вярва в добродетелите на жената, посветена 

в тайните, но няма доверие в обикновената жена. Когато един ученик го пита кога ще му бъде 

позволено да приближи жена, той отговаря иронично: "Когато ти омръзне спокойствието." 

Питагорейският ден протича по следния начин. Щом пламтящото кълбо на слънцето изплува от 

сините вълни на Йонийско море и позлатява колоните на храма на музите над дома на посветените в 

тайните, младите питагорейци запяват химн в чест на Аполон и изпълняват дорийски свещен танц. 

След задължителното измиване те се разхождат до храма в пълно мълчание. Всяко пробуждане е 
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възкресение и съдържа същата невинност. В началото на деня душата трябва да се съсредоточи в себе 

си и да съхрани чистотата си за сутрешния урок. При свещената ограда учениците наобикалят учителя 

или неговите тълкуватели и урокът продължава под прохладните сенки на високите дървета или на 

колонадите. На обяд те се молят, призовавайки хероите и благосклонните духове. Езотеричната 

традиция твърди, че добрите духове предпочитат да посещават земята в светлината на слънцето, 

докато злите духове обичат сумрака, тъмнината и се движат в атмосферата с настъпването на нощта. 

Учениците обядват с хляб, маслини и мед. Следобедът е посветен на гимнастически упражнения, а 

после на учене, размисли и подготовка за следващия урок. След залез-слънце се извършва още една 

обща молитва, изпява се химн в чест на космогоничните Богове, на небесния Юпитер, Провидението, 

Минерва и Диана, покровителката на мъртвите. През това време в олтара горят смирна, манна и тамян 

и химнът заедно с благоуханния дим се издига към небето, когато първите звезди проблясват в бледата 

синева. Денят завършва с вечерята, а после най-младият ученик чете нещо, което най-големият 

коментира. 

Така преминава питагорейският ден - бистър като извор и ясен като безоблачна утрин. Годината 

се измерва според големите астрономически празници. Завръщането на хиперборейския Аполон и 

празникът на тайните на Церера събират новопосвещаваните и посветените в тайните от всички 

степени - мъжете и жените. Девойки свирят на лири от слонова кост, омъжени жени с пурпурни 

наметала пеят в хорове - по-къс но трагедията подражава на техните песни с хармоничността на 

строфите и антистрофите. В тези големи празници, когато грациозните танци и хармоничните песни на 

хоровете издават присъствието на самия Бог, новопосвещаваните предусещат тайните сили, 

всесилните закони на възторжената вселена, на дълбокото и прозрачно небе. Сватбите и погребенията 

са по-задушевни, но не по-малко тържествени. Тук се извършва и една оригинална церемония, която 

силно въздейства на въображението. Когато някой от новопосвещаваните доброволно напуска 

школата, за да се върне към обикновения живот, или когато някой ученик издава тайна на учението 

(това обаче се случва един-единствен път), посветените в тайните му издигат гробница при свещената 

ограда - все едно че е умрял. Тогава учителят казва: 

- Той е по-мъртъв от мъртвите, защото се завърна в порочния живот. Тялото му се движи между 

хората, но неговата душа е мъртва. Да го оплачем! 

И тази гробница, издигната за жив човек, го преследва като призрак и като зловещо 

предсказание.  

Втора степен: Катарзис  

Числата. Теогония  

Настава щастливият ден, "златният ден", по думите на древните, когато Питагор посреща в дома 

си новопостъващия и го приема тържествено сред своите ученици. В началото новоприетият ученик 

често и много общува с учителя - той прониква във вътрешния двор на жилището му, където влизат 

само най-верните. Оттам произлиза терминът езотеричен,антоним на екзотеричен. От този момент 

започва истинското посвещаване в тайните. 

Разкритията се състоят в пьлно изложение и доказателство на тайното учение, като се започне от 

принципите му, съдържащи се в тайната наука за числата, и се завърши с последните степени на 

световната еволюция, със съдбата и целите на божествената Психея, човешката душа. Науката за 

числата е позната под различни имена в храмовете на Египет и Азия. Тя е ключът на цялото учение и 

затова се пази в тайна от простолюдието. Цифрите, буквите, геометричните фигури и човешките 

представи, които служат за знаци в тази алгебра на тайнствения свят, биват схващани само от 

посветените в тайните. 

Новопосвещаваните се въвеждат в смисъла им само след тържествена клетва за мълчание. 

Питагор излага това свое учение в книга, написана лично от него и наречена Хиерос логос ("Свещена 

дума"). Тази книга не е запазена до днес, но трудовете на питагорейците Филолай, Архит и Хераклид 

Понтийски, диалозите на Платон, трактатите на Аристотел, Порфирий и Ямблих съдържат нейните 

принципи. И ако все пак те остават неразгадаеми за съвременните философи, това се дължи на 

обстоятелството, че техният смисъл и значение могат да бъдат разбрани само в сравнителния анализ на 

всички източни езотерични учения. 

Питагор нарича своите ученици математици, защото излагането на висшата наука започва с 

учението за числата. Но тази свещена математика, или науката за принципите, е по-висша и по-жива от 

невежествена та математика, която днес познават нашите ученици и философи. В питагорейската 

наука Числото не се възприема като абстрактно количество, а като естествено и активно качество на 

върховната Единица, на Бога, източника на всеобщата хармония. Науката за числата е наука за живите 

сили, за божествените способности, действащи в световете и в човека, в макрокосмоса и в 
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микрокосмоса... Като вниква в тях и като обяснява тяхната игра, Питагор всъщност се занимава с 

теогония, или с рационална теология. 

Една истинска теология би трябвало да даде принципите на всички науки. Тя не би била наука за 

Бога, ако не посочва единството и взаимовръзката на природните науки. Тя не заслужава името си, ако 

не пред ставлява синтезът на всички науки. Такава роля играе в египетските храмове науката за 

Свещеното Слово, формулирана точно и наречена от Питагор наука за числата. Тя има за цел да даде 

на човечеството ключа на съществуването, на науката и на живота. Под ръководството на учителя 

новопосвещаваният трябва да съзерцава принципите на тази наука в собствения си ум, преди да 

проследи разнообразието от ней ните приложения в концентричната безкрайност на областите на 

еволюцията. 

Един съвременен поет предчувства тази истина, когато кара Фауст да слезе при Майките, за да 

възвърне живота на Елена. Фауст долавя магическия ключ, земята изчезва под краката му, той се унася 

и навлиза в празнотата на пространството. Най-после той се озовава при Майките, които бдят над 

първоначалните форми на великото Всичко и произвеждат съществата от първообразите. Тези Майки 

са питагорейските числа, божествените сили на света. Поетът показва движението на собствената си 

мисъл, преди да проникне в бездните на неизмеримото. Древният посветен в тайните вижда директно 

разума и това вътрешно откровение прилича по-скоро на издигане към пламтящото  слънце на 

Истината, откъдето в пълнотата на Светлината той съзерцава съществата и формите, хвърляни във 

вихъра на Живота чрез едно зашеметяващо лъчение. 

Древният посветен в тайните не обладава изведнъж тази истина, с която човек осъществява 

световния живот чрез съсредоточаване на своите способности. За това се изискват цели години 

упражняване, изисква се и нещо още по-трудно - единение на разума и волята. Преди той да съумее да 

си служи с творческата дума (а малцина постигат това!), трябва буква по буква, сричка по сричка да 

заучава свещеното слово. 

Питагор води тези уроци в храма на музите. По негово изрично искане и по негови указания той е 

построен близо до жилището му в една градина. Само учениците от втората степен могат да влизат там 

заедно с учителя. В храма се виждат статуи на деветте музи, изваяни от мрамор. В средата стой 

Хестия, тържествена и тайнствено забулена. С лявата си ръка тя закриля пламъка на едно огнище, а с 

дясната сочи към небето. При гърците, както и при римляните, Хестия, или Веста, е пазителка на 

божествения принцип, намиращ се във всичко. Неин олтар като представителка на свещения огън има 

не само в храма на Делфи, но и в атинския сенат, и във всеки дом. В светилището на Питагор тя 

представлява символа на божествената и основна наука, на теогонията. Около нея езотеричните музи 

носят не само традиционните си митологически имена, но и имената на тайните науки и на свещените 

изкуства. Урания покровителства астрономията и астрологията; Полимния - есхатологията и 

гадателството; Мелпомена с трагическата си маска – науката за живота и смъртта, за превращенията и 

преражданията. Тези три главни музи представят космогонията или небесната физика. Калиопа, Клио 

и Евтерпа покровителстват науката за човека, или психологията, със съответните и изкуства: 

медицината и магията. Последната група -Терпсихора, Ерато и Талия, обхваща физиката на земята, 

науката за елементите, камъните, растенията и животните. Така още от пръв по глед организмът на 

науките по подобие на организма на вселената се появява пред ученика чрез изображенията на музите, 

огрявани от божествен пламък. 

Питагор отвежда учениците си в това малко светилище, отваря книгата на Словото и започва 

езотеричния си урок. 

- Тези Музи - говори той - са само земните изображения на небесни сили, чиято безплътна и 

възвишена красота вие ще съзерцавате в себе си. Както те гледат Огъня на Хестия, откъдето те 

произлизат, така и вие трябва да проникнете в Централния Огън на Вселената, в божествения Дух, за 

да се простирате заедно с него във видимите му проявления. 

Със силна и смела ръка Питагор издига учениците си до света на формите и на реалностите. Той 

заличава времето и пространството и прониква заедно с тях във великата Единица, в същността на 

несътвореното Същество. 

Питагор я нарича първата Единица, съставена от хармония, мъжкия Огън, който пронизва 

всичко, Духа, който сам се движи, Неразчленимия и великия Непроявяван, чиято творческа мисъл 

проявява временните светове, Единствения, Вечния, Неизменния, скрит в множеството неща, които 

минават и се променят.  

Същността на човека е скрита за самия него, казва питагореецът Филолай. Той познава само 

нещата на този свят, където крайното е съединено с безкрайното. Как би могъл той да ги познае? 

Между не го и нещата съществува хармония, едно отношение, един общ принцип. Този принцип им е 



97 

даден от Единия, който освен същност им придава и разум. Той е общата мярка за обекта и субекта, 

той е причината на нещата, чрез които душата съучаства в последната причина на Единиия*/*Във 

висшата математика се доказва, че нулата, умножена с безкрайност, е равна на единица, в реда на 

абсолютните идеи нулата означава неопределеното същество. В езика на храмовете вечността, 

безкрайността се отбелязва с кръг или със змия, захапала опашката си - символ на самодвижещата се 

безкрайност. И така, щом безкрайността е определена, тя произвежда всички числа, които съдържа във 

великата си единичност и които управлява в пълна хармония. Такъв е висшият смисъл на първия 

проблем на Питагоровата теория. Това е причината, поради която голямата единица съдържа всички 

малки и всички числа произхождат от движещата се велика единичност./.Но как да се доближим до 

Него, до неуловимото същество? Виждал ли е някой някога господаря на времето, душата на слънцата, 

източника на разума? Не. Само в сливането с него човек може да вникне в същността му. Той прилича 

на невидим огън в центъра на вселената, чийто подвижен пламък докосва всички светове и движи 

окръжността." Филолай прибавя, че посвещаването в тайните е приближаване на човека до великото 

същество чрез уподобяването му с него, чрез възможно най-голямо- то му усъвършенстване, чрез 

господство над нещата с разума, чрез превръщането му в активен като великото същество, а не 

пасивен като нещата. 

"Нима вашето същество, вашата душа не е един микрокосмос, една малка вселена? Но тази 

вселена е изпълнена с бури и разногласия. Е, добре, въпросът е в нея да се осъществи единство и 

хармония. И тогава, само тогава, Бог ще слезе във вашето съзнание, тогава вие ще участвате в 

могъществото му и вашата воля ще стане камък от огнището, олтар на Хестия, престол на Юпитер!" 

Бог, неразчленимата същност, се изразява чрез Единичността, която съдържа Безкрайността, това 

е числото на Бащата, на Създателя или на Вечния мъж, а неговият знак - живият Огън, символът на 

Духа, който е същността на Всичко. Ето първия от принципите. 

Но Божиите качества приличат на онзи свещен мистичен лотос, който египетският посветен в 

тайните, легнал в ковчега, вижда да изниква в тъмната нощ. В началото той е само блестяща точка, 

после се разпуква като цвете и пламтящият му център разцъфва като хилядолистна сияйна роза. 

Питагор казва, че великата Единица действа като творческа Двойка. Когато Бог се прояви, той е 

двоен. Той е неразчленима същност и разчленима субстанциалност. Той е мъжкият, деятелният и 

одухотворяващ принцип и женският пасивен принцип, или пластическата и одушевена материя. Така 

че Двойката представлява съединението на Вечния Мъж и Вечната Жена в Бога, двете съществени 

божествени способности. Орфей изразява тази идея в стиха: 

Юпитер е божественият Съпруг и Съпруга. 

Всички политеисти винаги осъзнават тази идея, когато си представят Божеството ту в образа на 

мъж, ту в образа на жена.  

Живата и вечна Природа, великата Съпруга на Бога, не е само земната природа, но и небесната, 

невидима за нашите плътски очи. Това е Душата на Света, изначалната Светлина наричана ту Майя, ту 

Изида или Кабела, която съдържа същността на всички души, съдържа архетипите на всички същества. 

После тя е Деметра, земята заедно с телата, в които душите се въплътяват. След това тя е Жената, 

сподвижницата на Мъжа. Жената представлява Природата, затова цялостният образ на Бога не е само 

Мъжът, а Мъжът и Жената. Оттам води началото си тяхното непреодолимо, вълшебно и съдбовно  

привличане. Оттам произлиза упоителността на Любовта, в която се таи мечтата за безкрайно 

сътворяване и смътното предчувствие, че Вечният Мъж и Вечната Жена се наслаждават на пълно 

единение в лоното на Бога. 

- Нека се поклоним на Жената на земята и на небето - говори Питагор. - На нас и на всички 

посветени в тайните тя позволява да разберем тази велика Жена - Природата. Нека тя бъде нейният 

сияен образ и нека ни помогне постепенно да се издигнем до великата Душа на Света, която ражда, 

съхранява и възобновява, да се издигнем до божествената Кибела, която носи всички души в 

наметалото си, изтъкано от светлина.  

Единицата представлява същността на Бога, а Двойката - неговата съзидателна способност. 

Двойката поражда света - видимата проява на Бога във времето и пространството. 

Реалният свят е троен. Както човекът се състои от три различни, но слети елемента - тяло, душа и 

дух, - така и вселената е разделена на три концентрични сфери: природен свят, човешки свят и 

божествен свят. Троичността, или троичният закон, е законът за устройството на нещата и истинският 

ключ на живота. Троичността можем да съзрем във всички стъпала на живота, като се започне от 

строежа на клетката, от физиологическото устройство на животинското тяло и от функционирането на 

кръвоносната система и се завърши с метафизичното устройство на човека, на вселената и на Бога. По 

вълшебен начин троичността разкрива пред учудения ум строежа на вселената - тя показва 
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безкрайните съотношения между макрокосмоса и микрокосмоса. Тя е като светлина, която прониква в 

нещата, за да ги направи прозрачни, и чрез нея малките и големите светове светват като магически 

фенер. 

Нека обясним този закон с основното съотношение на човека и вселената. Питагор допуска, че 

човешкият дух, разумът, е приел от Бога безсмъртната си, невидима и абсолютно деятелна природа, 

понеже духът е това, което се движи само. Той нарича тялото смъртната, разчленима и пасивна част на 

духа. Според него онова, което наричаме душа, е тясно свързано с духа, но е съставено и от трети 

помощен елемент, който произлиза от космичния флуид. Така че душата прилича на ефирно тяло, 

което духът създава. Без това ефирно тяло материалното не би могло да действа, би било неподвижен и 

безжизнен труп* /*Същата идея споделя св. Павел, посветен в тайните, когато говори за духовно 

тяло/.. Душата има формата на тялото, което тя оживотворява и което надживява след смъртта и 

разлагането. Тогава тя по думите на Питагор, повторени и от Платон, се превръща в лека колесница, 

която издига духа в божествените сфери или пък го оставя да падне отново в тъмните зони на 

материята - според заслугите му. Така че строежът и еволюция та на човека се повтарят в растящи 

кръгове по цялата стълба на съществата и във всички сфери. Както човешката душа се разкъсва между 

духа, който я привлича, и тялото, което я задържа, така и човечеството се развива между природния и 

животинския свят, където се намират земните му корени, и божествения свят на чистите духове, 

където се намира божественият му източник и към който то се стреми да се издигне. Това, което става 

с човечеството, се извършва в различни мащаби и винаги поновому във всички земи и във всички 

слънчеви системи. Продължете този край до безкрайност и ако можете, обгърнете само с един поглед 

безграничните светове. Какво ще намерите там? Творческата мисъл, неуловимото звездно движение и 

еволюиращите светове, а това са духът, душата и тялото на божеството. Като повдигате после 

дователно булата и изучавате способностите  на  божеството,  ще  видите Троичността и Двоичността, 

обвити в здрачната дълбина на Единицата - като звезден избор в бездните на безкрайността. 

В това кратко изложение може да се разбере голямото значение, което Питагор отдава на 

троичния закон. Трябва да се каже дори, че този закон е крайъгълният камък на езотеричната наука. 

Всички велики посветени в религиозните тайни съзнават това, всички теософи го предусещат. Един 

оракул на Заратустра казва: 

Навсякъде във вселената царува числото Три,  

А Единицата е неговото начало.  

Питагор има голямата заслуга да формулира това с яснотата, присъща на гръцкия дух. Той прави 

от този закон центъра на своята теогония и основата на науките. Тази идея обаче е скрита в 

езотеричните съчинения на Питагор и по-късните философи, с изключение на малцина посветени в 

тайните науки*/*На първо място тук трябва да изтъкнем Фабър д'Оливие ("Златните стихове на 

Питагор"). Това истинско разбира не за силите на вселената няма нищо общо с празните спекулации на 

чистите метафизици като например Хегеловите теза, антитеза и синтеза, които са простички игри на 

ума./, не я разбират в нейната пълнота. От Всичко казано дотук става ясно, че законът за всеобщата 

троичност представлява широка и солидна основа за класификацията на науките, за космогонията и 

психологията. 

Както  всеобщата  троичност  се съсредоточава в единичността на Бога, или в Единицата, така и 

троичността на човека се съсредоточава в съзнанието на Аз-а и във волята, която събира всички 

способности на тя лото, душата и духа в живата единичност, тялото, душата и духа в живата 

единичност. Троичността на човека и Бога, представена в Единицата, съставят свещената Четворка. Но 

човекът само относително осъществява собствената си единичност, защото волята му не може да 

действа едновременно и изцяло над цялото му същество с неговите три елемента, т. е. над инстинкта, 

душата и разума. Вселената и самият Бог се явяват пред него последователно, отразявани в тези три 

огледала: 

1. Виждан през инстинкта и през калейдоскопа на чувствата, Бог е множествен и безкраен като 

своите проявления. Оттук идва и политеизмът, където броят на боговете е неограничен. 

2. Виждан през разсъдъчната душа, Бог е двоен, т. е. той е дух и материя. Оттук произхожда 

дуализмът на Заратустра, на манихеите и на други религии. 

3. Виждан през чистия разум, Бог е троен, той е дух, душа и тяло във всички проявления на 

вселената. От тук водят началото си тройствените религии на Индия (Брахма, Вишну и Шива), та дори 

и троичността в християнството (Отец, Син и Свети Дух). 

4. Виждан през волята, която обединява всичко, Бог е единствен. Оттам произхожда монотеизмът 

на Мойсей в цялата му строгост. Тук няма олицетворяване, няма въплъщение - ние излизаме от 

видимата Вселена и влизаме в Абсолютното. Вечният сам царува над света. Ето защо различията в 



99 

религиите произлизат от факта, че човекът схваща божеството, като го гледа през собственото си 

същество, което е относително, докато Бог във всеки миг осъществява единството на трите свята в 

хармонията на вселената. 

Четворката има вълшебна сила, защото в нея се съдържат не само принципите на науките, 

законът на съществата и начинът на еволюцията им, но и причината за разликите в религиите и 

висшето им единство. Тетраграмата е истинският всеобщ ключ. На това се дължи въодушевлението, с 

което Лизид говори за нея в златните стихове. Сега вече е ясно защо питагорейците се заклеват в този 

велик символ: 

Кълна се в Онзи, който е начертал в сърцата ни Свещената Четворка, неизмерим и чист 

символ, Източник на Природата и образец на Боговете. 

Питагор продължава урока за науката за числата. Във всяко от числата той съзира един принцип, 

един закон, една сила, действаща във вселената. Но той твърди, че съществените принципи се 

съдържат в първите четири числа, защото като ги събираме или умножаваме, получаваме всички други 

числа. Така и без крайното разнообразие на съществата, които съставят вселената, се дължи на 

комбинациите от трите първоначални сили: материята, душата и духа, под влиянието на съзидателното 

внушение на божественото единство, което ги смесва, разделя, съсредоточава и движи. Питагор, както 

всички видни представители на езотеричната наука, придава голямо значение на числата Седем и 

Десет. Седмицата, която е сбор от три и четири, обозначава единението на човека и божеството. Това е 

цифрата на великите посветени в тай ните и понеже изразява пълното осъществяване във всяко нещо, 

тя представя закона на еволюцията. Десятката, образувана от сбора на първите четири цифри, е 

съвършеното число, защото представлява всички принципи на божеството, еволюирали и свързани в 

едно ново единение. 

Питагор приключва урока по теогония, като посочва на учениците си деветте музи, които 

олицетворяват науките, разделени по три, представят трайната троичност, еволюирала в девет свята, и 

заедно с Хестия, божествената наука, пазителката на първоначалния огън, образуват свещената 

Десятка.  

Трета степен: Усъвършенстване 

Космогония и психология. Еволюцията на душата 

Ученикът научава от учителя принципите на науките. Това първо посвещаване вдига дебелите 

мрежи на материята, които покриват вътрешните му очи. То раздира блестящото було на 

митологията,изтръгва го от видимия свят, за да го понесе из безграничните пространства и да му 

позволи да проникне в слънцето на Висшия разум, от което Истината огрява трите свята. Но науката за 

числата е само въведение във вели кото посвещаване. Въоръжен с тези принципи, ученикът сега трябва 

да слезе от висините на Абсолютното в дълбините на природата, за да разбере божествената промисъл 

при създаването на нещата и при еволюцията на душата в нейния ход през световете. Езотеричната 

космогония и психология засягат най-големите тайни на живота - опасните и грижливо пазени тайни 

на тайнствените науки и изкуства. Затова Питагор предпочита да предава тези уроци далеч от 

оскверняващата дневна светлина. Той говори нощем, на морския бряг, на терасите на храма на Церера, 

под акомпанимента на йонийските вълни, под далечния блясък на звездния космос. Друг път урокът се 

провежда в подземията на светилището, където египетски светилници разпръскват равномерна и тиха 

светлина. На тези нощни събирания присъстват и жените, посветени в тайните. Понякога жреци или 

жрици от Делфи или Елевзина потвърждават думите на Питагор, като разказват собствения си опит 

или пък предават думите на някой проницателен ясновидец. 

Материалната и духовната еволюция на света имат противоположни, но паралелни и 

координирани движения. Едната се обяснява с другата и взети заедно, те обясняват света. 

Материалната еволюция  представлява проявата на Бога в материята чрез душата, която  я движи.  

Духовната  еволюция представлява изграждането на съзнанието в индивидите и техният стремеж да се 

съединят през цикъла на преражданията с божествения дух, от който произлизат. Да се съзерцава 

вселената от физическа или от духовна гледна точка означава не да се гледат различни обекти, но да се 

вижда светът от неговите две противоположни страни. От земна гледна точка рационалното обяснение 

на света трябва да започне с материалната еволюция, защото светът ни се явява от тази своя страна. 

Едва после, когато имаме Възможност да видим делото на всемирния Дух в материята и да проследим 

развитието на индивидите, еволюцията ни отвежда към духовната гледна точка и ние можем да 

преминем от външността към вътрешността на нещата. 

Така постъпва Питагор, който приема вселената като живо същество, одухотворено от един велик 

разум. 
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Ако се придържаме към науката за небето, която откриваме в езотеричните откъси на 

питагорейците, то тяхната астрономия прилича много на Птоломеевата, според която Земята е 

неподвижна и Слънцето се върти около нея заедно с планетите и цялото небе. Самият принцип на тази 

астрономия обаче ни предупреждава, че тя е напълно символическа. В центъра на своята вселена 

Питагор поставя Огъня (Слънцето е само негово отражение). В целия източен езотеризъм Огънят е 

символ на Духа, на божественото и световното Съзнание. Така че онова, което нашите философи 

приемат за физика в делото на Питагор и Платон, е само метафорично описание на тяхната тайна 

философия. Тя е ясна за посветените в тайните, но е напълно непроницаема за простолюдието, пред 

което се представя за физика. Ето защо в нея трябва да виждаме само нещо като космография за 

живота на душите и нищо повече. Подлунната област е сферата, където действа земното привличане, 

тя е наречена кръг на произходите. За посветените в тайните това означава ,че за нас земята е областта 

на телесния живот. Там се извършва всичко, което се отнася до въплътяването и отделянето на плътта 

от душата. Сферата на шестте планети и Слънцето съответства на видовете възходящи духове. Олимп, 

схващан като въртяща се сфера, е наречен Небето на постоянните, защото е оприличен на сферата на 

съвършените души. Ето как тази наивна астрономия скрива едно разбиране за духовната вселена. 

Всичко обаче ни кара да вярваме, че древните посветени в тайните а особено Питагор имат много 

по-точно понятие за физическата вселена. Според категоричните твърдения на Аристотел 

питагорейците знаят, че Земята се върти около Слънцето. Коперник казва, че идеята за въртенето на 

Земята около оста й му дошла, когато прочел у Цицерон за някой си Хицетав от Сиракуза, който 

говорел за еднодневното движение на Земята. Питагор преподава на учениците от третата степен за 

двойното движение на Земята. Без да разполага с точните понятия на съвременната наука, той, както 

жреците в Мемфис, знае, че планетите произлизат от Слънцето и се въртят около него, че и звездите са 

организирани в слънчеви системи, управлявани от същите закони като нашата, и че всяка от тези 

слънчеви системи е част от порядъка на безкрайната все лена. Той знае също така, че всеки слънчев 

свят образува една малка вселена, която има свое съотношение с духовния свят и свое небе. Планетите 

отбелязват степените им. Но тези идеи, които биха объркали народната митология и биха били считани 

за светотатствени, никога не се записват буквално. Те се изуча ват само като най-голяма 

тайна*/*Някои странни метафорични определения, които произлизат от тайното учение на учителя, ни 

позволяват да проникнем във величавото схващане на Питагор за космоса. Когато говори за 

съзвездията, той нарича Голямата и Малката мечка ръцете на Рея-Кибела. Рея-Кибела на езотеричен 

език означава въртящата се звездна светлина, божествената съпруга на всемирния огън, на творческия 

Дух, който се съсредоточава в слънчевите системи, привлича безплътните същности на съществата и 

ги завърта във вихъра на съществованията. Той също така нарича планетите кучета на Прозерпина. 

Този образ има смисъл само от езотерична гледна точка. Прозерпина, богинята на душите, спомага за 

въплътя ването им в материя. Питагор нарича планетите така, защото те пазят и задържат въплътените 

души, как то митичният Цербер пази душите в ада./ 

Видимата вселена, казва Питагор, небето с всички негови звезди, е само мимолетна форма на 

душата на света, на великата Майя, която събира материята, пръсната из безкрайните пространства, 

после я разделя и я разпръсква като космичен неведом флуид. Всяка слънчева система притежава 

частица от тази световна душа, която еволюира в течението на милиони векове с различна сила на 

импулса. Колкото до силите, царствата, видовете и душите, които се появяват последователно в този 

малък свят, те произхождат от Бога, т. е. произлизат от един по-висш и неизменен духовен ред, както и 

от една по-раншна материална революция; Някои от тези невидими сили са безсмъртни и управляват 

образуването на този свят, други пък в космичен сън очакват пораждането му, за да действат отново 

според вида си и според вечния закон. Но слънчевата душа и централният й огън, който е движен 

направо от великата Единица, обработва и движи слятата материя. Планетите са дъщери на Слънцето. 

Всяка от тях е образувана от силите, присъщи на материята - силите на привличане и на въртене. Тя е 

надарена с полусъзнателна душа, произлязла от слънчевата, има свой специфичен характер и своя роля 

в еволюцията. Понеже всяка планета е израз на мисълта на Бога и има специална функция във веригата 

на планетите, мъдреците назовават планетите с имената на великите богове, които представляват 

божествените способности, действащи във вселената. 

Четирите елемента, от които са съставени звездите и всички същества, обозначават четирите 

състояния на материята. Първият от тези елементи е най-чистият и най-грубият, най-неподатливият на 

влиянието на духа четвъртият е най-финият и прилича много на духа. Земята представлява твърдото 

състояние; водата - течното; въздухът - газообразното; огънят - неведомото. Петият елемент - 

ефирният - представлява толкова фино и неуловимо състояние на материята, че вече престава да е 

атомичен. Това е първоначалният космичен флуид, астралната светлина, душата на света. 
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Питагор говори на учениците си за земните революции според египетските и азиатските 

традиции. Той знае, че земята първоначално е била в разтопено състояние и заобиколена от 

газообразна атмосфера, коя то при постепенното си изстиване се превръща в течност и образува 

моретата. Той изразява идеята си метафорично, като твърди, че моретата са произлезли от сълзите на 

Сатурн. Невидимите зародиши, плувайки в ефирното сияние на земята, се въртят в газообразната й 

дреха, после са привлечени в дълбините на моретата и се озовават на първите континенти, излезли над 

водната повърхност. Растителният и животинският свят се появяват почти едновременно. 

Езотеричното учение допуска преобразуването на животински те видове не само според 

второстепенния закон за подбора, но и според първоначалния закон за действието на небесните сили и 

за управлението на всички живи същества чрез разумни принципи и невидими си ли. Когато на земята 

се появи нов вид, може да се предполага, че някакъв тип по-висши души се въплътя ват в потомците на 

стария вид, за да му позволят да се изкачи на по-високо стъпало, като го преобразуват по свой 

собствен образ. Така езотеричното учение обяснява появата на човека на земята. От гледна точка на 

земната еволюция човекът е последното стъпало и венецът на всички по-нисши видове. Но тази гледна 

точка не е достатъчна, за да обясни неговата поява, както не е достатъчна, за да обясни появата на 

първото водно растение или на първото ракообразно на морското дъно. Всички същества в своето 

последовател но появяване предполагат, както и всяко раждане, някакъв първоначален тласък на 

земята от невидими сили, които създават живота. Появата на човека предполага някакво предходно 

царство на едно небесно човечество, което помага за появата на земното човечеството, като му 

изпраща подобно на вълните на силен прилив нови потоци от души, които се въплътяват и дават 

възможност на първите лъчи на божествената светлина да блеснат в това уплашено, но пълно със 

стремления същество, което, едва освободено от мрака на животинството, трябва да се бори с 

природните сили. 

Питагор, възпитаван в храмовете на Египет, има точно понятие за големите промени на земното 

кълбо. Индийското и египетското учение знаят за съществуването на древния южен континент, където 

се ражда червената раса и една мощна цивилизация, наречена от гърците Атланта. То твърди, че 

появяването и изчезването на континентите се дължи на движението на полюсите, и допуска, че 

човечеството е претърпяло шест потопа. Всеки период между два потопа поражда господството на 

нова голяма раса. Чрез частичните изчезвания на цивилизациите и на човешките способности се 

извършва общото движение към издигане. 

И така, човечеството е родено и живее сред катаклизмите на Земята. Но коя е великата, 

мъчителна и вечна тайна на тази Земя, която по рождение смятаме за неизменна основа на света, който 

и сам плува в простра нството; на тези континенти, които излизат от морето, за да изчезнат отново; на 

тези народи, които прехождат; на тези цивилизации, които процъфтяват и рухват? Това е големият 

проблем, проблемът на всеки и на всички, това е проблемът на душата, която открива в себе си цели 

бездни от мрак и светлина, която съзерцава сама себе си със смес от възхищение и ужас и си казва: "Аз 

не съм от този свят, защото той не е достатъчен, за да ме обясни. Аз не идвам от земята и отивам 

другаде. Но къде?" Това е тайната на Психея, която съдържа всички други тайни. 

Космогонията на видимия свят, казва Питагор, ни води към историята на Земята, а историята на 

Земята - към тайната на човешката душа. С нея ние достигаме храма на храмовете, тайната на тайните. 

Щом се пробуди съзнанието й, душата удивена вижда себе си. Но това съзнание е само осветената 

повърхност на съществото й, което крие тъмни и неизмерими бездни. В тази непозната дълбина 

божествената Психея съзерцава очарована всички видове живот и всички светове - миналото, 

настоящето и бъдещето, което стига до Вечността. "Познай себе си и ще познаеш Боговете." Ето 

тайната на мъдрите посветени в тайните. Но за да можем да проникнем през тази тясна врата в 

безкрайността на невидимата вселена, трябва да придобием способността да съзерцаваме пречистената 

душа и да понесем светилника на разума, на наука та за принципите и за свещените Числа.  

Така Питагор преминава от физическата към духовната космогония. След като разкрива на 

учениците еволюцията на Земята, той им говори за еволюцията на душата в нейния ход през световете. 

Това учение е известно под названието преселение на душите. Нито една част от тайното учение не е 

по-оспорвана от тази. Самият Платон, философът, който най-много допринася за нейното 

разпространение, дава за нея само фантастични и понякога странни сведения, може би понеже 

здравият му разум и клетвата за мълчание му забраняват да каже това, което знае. Малко са 

съвременниците ни, които знаят, че това учение на посветени те в тайните е научно издържано, че 

може да разкрие безгранични перспективи и да дари душата с известно утешение. Учението за 

възходящия живот на душата през редицата от съществования е общо за езотеричните традиции и е 

венецът на теософията. Днес то има голямо значение, защото съвременният човек отхвърля с еднакво 
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презрение както абстрактното и неопределено безсмъртие, утвърждавано от философията, така и 

наивните представи на древните религии. От друга страна, материализмът със своята сухота и духовна 

нищета предизвика отвращение и ужас у него. Той несъзнателно се стреми към органичното 

безсмъртие, което да отговаря едновременно и на изискванията на разума му, и на неразрушимите му 

душевни необходимости. Напълно понятно е защо посветените в тайните на древните религии запазват 

грижливо тези истини. Тяхната същност би зашеметила невежия ум. Те са тясно свързани с най-

дълбоките тайни на духовния произход, на половете и на плътския произход, а от тези тайни зависи 

съдбата на бъдещото човечество. 

Затова учениците с трепет очакват този важен момент от уроците по езотерична наука. 

Благодарение на умението на Питагор и на непреодолимото обаяние на предмета материята 

постепенно олеква, земните неща стават прозрачни, а.небесните неща - зрими за ума. Сфери, изтъкани 

от злато и лазур, пронизвани от блясък и светлина, разгръщат до безкрайност орбитите си. 

Тогава учениците, мъжете и жените, струпани около учителя в едно подземие на храма на 

Церера, нарече но гробница на Прозерпина, слушат с вълнение небесната история на Психея. 

Какво представлява човешката душа? -Малка частица от голямата душа на света, искра от 

божествения дух, безсмъртна единица. Но ако бъдещето се разкрива в неимоверния блясък на 

божественото съзнание, то тайнственото й начало трябва да се търси в зараждането на органичната 

материя. За да е такава, каквато сега живее в човека, тя е преминала през всички царства на природата, 

по цялата стълба на съществата, еволюирала е в течение на неизброими съществования. Духът, който 

движи световете и сгъстява космичната материя в огромни маси, се проявява с различна интензивност 

и все по-съсредоточено в поредните природни царства. Той е сляпа и неразличима сила в минерала, 

после се индивидуализира в растенията, променя се в сетивата и в инстинктите на животните и в това 

бавно преработване се стреми към съзнателната единичност. Единичността може да се види и в най-

нисшия вид животни. Така душевният и духовният елемент присъстват във всички области на 

природата, макар и в минимално количество в по-нисшите области. Душите, които съществуват в 

зародишно състояние в нисшите области, пребивават там в течение на големи периоди от време и само 

след големи космични революции преминават в по-висша област, като отиват на друга планета. В 

периода на пребиваването си на една планета те биха могли само да се из дигат в различни видове. 

Къде е началото на единицата? Този въпрос е равносилен на проблема за образуването на Слънцето. 

Но във всеки случай човешкото същество е еволюирало милиони години, минавайки през цяла верига 

от планети и нисши царства, и през всички свои съществования то запазва своя индивидуален 

принцип. Тази тайнствена, но неразрушима индивидуалност е божественият печат на единицата, в 

която Бог се проявява чрез съзнанието.  

В хода на еволюцията на организмите единицата все повече развива скритите принципи, които 

съществуват в нея. Поляризираната сила се превръща в сетивност, сетивността - в инстинкт, а 

инстинктът - в разум. И колкото повече се разпалва светилникът на съзнанието, толкова душата става 

по-независима от тялото, по-способна на свободно съществуване. Течната и неполяризирана сила на 

минералите и растенията е свързана с елементите на земята. Душата на животните е силно привличана 

от земния огън и пребивава в него известно време, след като напусне тялото си, а после се завръща на 

земята, за да се въплъти отново в представител на своя вид, без никога да може да напусне ниските 

слоеве на атмосферата. Тези слоеве са населени със стихийни души, с души на животни, които играят 

някаква роля в живота на атмосферата и упражняват голямо влияние върху човека. Единствено 

човешката душа идва от небето и след смъртта на тялото отново се връща там. Но в коя епоха от 

дългото си космично съществуване елементарната душа става човешка? През какъв огнен праг, през 

какъв ефирен пламък минава тя, за да се превърне в душа на човек? В един междупланетен период 

това преобразуване е възможно само ако елементарната душа се среща с вече оформени човешки 

души, които развиват нейния духовен принцип и отпечатват божествения си първообраз като огнен 

печат върху нейната пластическа материалност. 

Колко дълго пътуване, колко въплъщения са нужни на новата душа, за да стане тя душата на 

човека, когото познаваме! Според езотеричната традиция на Индия и Египет индивидите на сегашното 

човече ство са започнали човешкото си съществуване на други планети, където материята има по-

малка гъстота. Тогава тялото на човека е било парообразно, а неговите въплъщения са ставали лесно. 

Способностите му за пряко духовно проникновение са били много силни и много фини в тази първа 

фаза на човека, докато умът и разумът са се намирали в зародишно състояние. В това полутелесно и 

полудуховно състояние човек е виждал духовете, всичко е било блестящо и очарователно за очите му, 

звучащо с прелестна музика за ушите му. Той е чувал дори хармонията на сферите. Там човекът не е 

мислел, волята му е била в зачатъчно състояние. Живеел е, поглъщайки звуците, формите и 
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светлината, плувайки като насън от живота към смъртта и от смъртта към живота. Всичко това 

последователите на Орфей наричат небето на Сатурн. Според учението на Хермес само чрез 

въплъщението си на все по-сгъстени планети човек се е материализирал. Така човечеството 

постепенно се лишава от духовното си чувство, но в засилващата се борба с външния свят то развива 

разсъдъка, ума и волята си. Земята е последното стъпало в това слизане в материята, което Мойсей 

нарича излизане от рая, а Орфей - падане в последния кръг. Само чрез свободното упражняване на 

разума и волята си човек може да се изкачи от земята в другите кръгове след поредица от 

съществования и да придобие духовните си сетива. Само тогава, твърдят учениците на Хермес и 

Орфей, с дейността си, човек получава съзнанието и познанието за божествеността; само тогата той 

става син на Бога. Хората, които на земята носят това име, са го заслужили след поредица от слизания 

и издигания по този страшен път, преди да се потопят сред нас. 

Какво представлява скромната Психея при самото й появяване? Леко дихание, бродещ зародиш, 

птица, блъскана от ветровете, която прелита от един живот в друг. И така, след много премеждия, след 

милиони години, тя става дъщеря на Бога и признава само една родина - небето! Ето защо гръцката 

поезия толкова проникновено сравнява душата с крилато насекомо, което е ту земен червей, ту небесна 

пеперуда. Колко пъти тя е била какавида и колко пъти пеперуда? Тя никога няма да разбере това, но 

усеща, че има крила! 

Такова е замайващото минало на човешката душа. То ни обяснява сегашното й положение и ни 

позволява да видим нейното бъдеще. 

Какво е положението на божествената Психея в земния живот? Трябва само малко да се 

замислим, за да видим колко странно и трагично е то. След като с мъка се пробужда в гъстата земна 

атмосфера, душата е затворена в обръчите на тялото. Тя вече живее, диша, мисли само чрез него, но не 

е самото то. В развитие то си душата усеща как в нея се засилва една трептяща светлина, нещо 

невидимо и безплътно, което тя нарича свой дух, свое съзнание. Да, човекът носи вроденото чувство за 

тройната си природа, защото дори в елементарния си език различава тялото от душата и душата от 

духа си. Но пленената и измъчена душа броди между двамата си придружители като между стегнатите 

обръчи на змия и гласа на невидимия дух, който я призовава, но чието присъствие се усеща само от 

плясъка на крилата му и от беглите му отблясъци. Понякога тялото я поглъща до такава степен, че тя 

живее само с неговите усещания и страсти. Заедно с него тя се въргаля в кървавите пиршества на гнева 

или в гъстия дим на сладострастието, докато се отврати от себе си и забележи дълбокото мълчание на 

невидимия си придружител. Понякога пък, привлечена от духа, тя е осенена от такива висши 

прозрения, че забравя за съществуването на тялото, докато то й на помни за себе си с някакъв 

тираничен вик. И винаги един вътрешен глас и говори, че между нея и невидимия и гост съществува 

неразрушима връзка за разлика от връзката с тялото, която смъртта ще скъса. Но в това лутане между 

двамата си придружители в тяхната вечна борба душата напразно търси щастието и истината. 

Напразно търси тя самата себе си в мимолетните си чувства, в мислите, които и убягват, в света, който 

се променя като мираж. Без да може да намери нещо трайно, измъчвана, гонена като лист от вятъра, тя 

се усъмнява в себе си и в съществуването на божествения свят, който се разкрива пред нея само в 

скръбта и, в нейната безпомощност да го достигне. Човешкото невежество е заложено в лутанията на 

мнимите мъдреци, а скръбта - в неизмерната жажда на човешкия поглед. В крайна сметка колкото и 

просторни да са знанията на човека, раждането и смъртта му го затварят между две съдбовни граници. 

Това са двете вра ти на затвора, зад които той нищо не вижда. Пламъкът на неговия живот се запалва, 

когато той влиза през едната врата, и угасва, когато излиза през другата. Такава ли е участта и на 

душата му? Ако не е такава, какво става с нея? 

Философите дават твърде различни отговори на този мъчителен проблем. Отговорът на 

теософите от всички времена, посветени в тайните, в същността си е един. Той е съзвучен на 

световното чувство и на вътрешния дух на религиите. Посветените винаги казват истината в 

символична форма. Езотеричното учение разкрива много по-просторни перспективи и неговите 

твърдения са свързани със законите на световната еволюция. Ето какво казват посветените в тайните, 

които черпят науката си от традицията и от дългите си наблюдения върху живота на душата: "Човече, 

онова, което се вълнува в тебе и което ти наричаш своя душа, е двойното ефирно облекло на тялото, 

което съдържа в себе си безсмъртен дух. Духът строи и изтъкава духовното си тяло чрез собствената 

си дейност." Питагор го нарича леката колесница на душата, защо то той е предназначен да я пренесе 

от земята след смъртта. Това духовно тяло е органът на духа, неговата чувстваща обвивка, неговото 

волево средство и служи за одушевяване на тялото, което без него би останало неподвижно. При 

виденията на умиращите и на мъртвите тази двойна обвивка става видима. Но за това се изисква 

особено психично състояние. Финесът, силата, съвършенството на духовното тяло зависят от 
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качеството на духа, който се съдържа в него. Между душите, изтъкани от астрална светлина, но 

пропити със земни и неведоми флуиди, съществуват много по-големи различия и оттенъци, отколкото 

между всички земни тела и всички състояния на видимата материя. Това астрално тяло, макар и много 

по-фино и по-съвършено от земното, не е безсмъртно като единицата, която се съдържа в него. То се 

мени и се пречиства според сферите, през които минава. Духът го оформя,и вечно го преобразува по 

свой образ, но никога не го напуска и ако постепенно го съблича от себе си, това е само за да се обвие 

в по-ефирни вещества. Ето на какво учи възпитаниците си Питагор, който вниква в абстрактната 

духовна същност, в безформена та единица. Духът, действащ било в дълбините на небето, било на 

земята, трябва да притежава един орган - този орган е живата душа, била тя нисша или възвишена, 

мрачна или лъчезарна, но имаща човешка форма и образ Божи. 

Какво се случва при смъртта? С наближаването на агонията душата предчувства близката си 

раздяла с тялото. Тя отново вижда цялото си земно съществуване в мимолетни картини, които се 

редуват бързо, но са изключително ясни.Когато изчерпаният живот спира в мозъка, душата напълно 

изгубва съзнанието си. Ако тя е свята и чиста, нейните духовни чувства се пробуждат заедно с 

постепенното й отделяне от материята. Преди смъртта тя е можела да усеща по някакъв начин 

съществуването на един друг свят дори само чрез вглъбяването в себе си. Сега при нейните мълчаливи 

молби, при далечните призиви, при неопределените лъчи на невидимия свят земята вече не е толкова 

плътна за нея и когато най-после душата се отде ля от вече изстиналия труп, тя, щастлива в 

освобождението си, се издига сред силна светлина в духовното семейство, на което принадлежи. Друга 

участ очаква обикновения човек, в чийто живот са надделявали инстинктите. Душата му се събужда в 

полусъзнание като в кошмар. Ръцете не се подчиняват, той няма глас, за да може да извика, но си 

спомня, страда, обграден от тъмнина и вцепенен от уплаха. Душата виж да единствено трупа, от който 

току-що се е отделила, но който непреодолимо я привлича, защото само чрез него е живяла. Човекът се 

блъска ужасен в изстиналата тъкан на мозъка си, в съсирената кръв на своите вени и не се намира вече. 

Умрял ли е? Жив ли е? Той иска да види нещо, за което да се залови, но не вижда нищо. Обгражда го 

тъмнина - около него и в него цари хаос. Той вижда само едно нещо и то го привлича и ужасява... – 

зловещата фосфорна светлина на неговия труп. И кошмарът започва отново. 

Това състояние може да продължава месеци и дори години. Траенето му зависи от силата на 

инстинктите на душата. Но добра или зла, адова или небесна, тази душа постепенно осъзнава себе си и 

своето състоя ние. Щом се освободи от тялото си, тя побягва в бездните на земната атмосфера, чиито 

потоци от електричество я носят из въздуха. Там тя различава блуждаещи души, най-различни по 

форма, които приличат, както и самата тя, на мимолетни проблясъци сред гъста мъгла. Тогава тежката 

душа започва да се бори, за да се издигне в по-високите пластове на въздуха, да се избави от земното 

привличане и да достигне небесата на нашата планетна система, където само приятели могат да я 

заведат. Често обаче минава дълго време, преди тя да може да ги чуе и види. В религиите и 

митологиите тази фаза от живота на душата носи раз лични названия. Мойсей я нарича Хореб, Орфей - 

Ереб, а християнството - Чистилище, или Долината на сянката на смъртта. Гръцките посветени в 

тайните я оприличават на конусовидна сянка, която земята влачи след себе си и която стига до Луната 

- затова я наричат пропастта на Хеката. Според орфиците и питагорейците в този тъмен кладенец се 

въртят душите, отчаяно устремени към кръга на Луната. Омир и Вергилий ги сравняват с вихър от 

листа, с птичи орляци, уплашени от бурята. На Луната е отредено видно място в древния езотеризъм. 

Древните вярват, че душите пречистват звездните си тела на обратната страна на Луната, преди да 

продължат издигането си към небето. Предполага се също, че хероите и духовете обитават известно 

време страната на Луната, обърната към Земята, за да облекат тяло, подходящо за нашия свят. На 

Луната се приписва и силата да магнетизира душата за земното и въплъщение и да я демагнитизира за 

небесното и съществуване. Изобщо тези твърдения, които за посветените в тайните имат едновременно 

и буквален, и символичен смисъл, означават, че душата трябва да премине през едно чистилище, за да 

премахне от себе си земната нечистота, преди да продължи пътуването си към небето. 

Но как да опишем пристигането на душата в собствения и свят? Земята изчезва като сън. Ново 

видение, приятно отмаляване я обгръща като прегръдка. Тя вижда вече само крилатия си водач, който 

я отнася със светкавична скорост в дълбините на пространството. Какво да кажем за пробуждането и в 

долините на една ефирна звезда без атмосфера, където всичко - планини, цветя, растения - притежава 

фина чувствителност и е способно да говори? Какво да кажем най-вече за онези блестящи образи на 

мъже и жени, които я заобикалят, за да я посветят в святата тайна на новия и живот? Богове ли са те? 

Не, това са души, подобни на нея, и е чудо, че техните мисли се четат по лицата им, че нежността, 

любовта, желанието или страхът блестят през тези прозрачни тела. Тук телата и лицата вече не са 

маски на душата - самата прозрачна душа се явява в истинската си форма и блести в светлината с 
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чистата си истина. Психея намира божествената си родина. Защото загадъчната светлина, в която тя се 

къпе, която се излъчва от нея и пак се завръща, светлината, която извира от усмивките на 

многообичните, тази светлина на божественото... това е душата на света... и тя чувства в нея 

присъствието на Бога! Сега вече не съществуват никакви препятствия. Тя ще обича, ще знае, ще живее, 

ограничавана само от собствения си полет. О, странно и чудотворно щастие! Тя се чувства съединена с 

всички други души чрез дълбини сходства. Защото в отвъдния живот тези, които не се обичат, се 

избягват и се срещат само онези, които се разбират. Те ще приличат на винаги нови стихотворения - в 

тях всяка душа ще бъде един стих и ще преживява живота си в онзи на другите. После тя с трепет ще 

се спусне в светлината на висините при повика на Пратениците, на крилатите Духове, на онези, които 

се наричат Богове, защото са избавени от земни въплъщения. Водена от този висш разум, тя ще иска да 

прочете великата поема на тайнственото Слово, да проникне колкото може в симфонията на вселена 

та. Ще и бъде дадено да чуе поученията в кръговете на божествената любов. Ще се опита да види 

творците на Гениите. Ще съзерцава прославените Духове, живите лъчи на Бога на Боговете, и няма да 

може да понесе ослепителния им блясък, в сравнение с който слънцата избледняват като мъждукащи 

светилници! И когато се завърне уплашена от тези неописуеми пътешествия, тръпнеща пред 

безкрайността, тя ще чуе далечни любими гласове, които я викат, и отново ще се озове на златистите 

брегове на своята звезда, обвита в розовото було на сладък сън, изпълнен с бели сенки, благоухания и 

мелодии. 

Такъв е небесният живот на душата, който нашият тежък разум почти не може да разбере, но 

посветените в тайните го схващат, ясновидците го преживяват, а законите за аналогиите и за 

вселенските хармонии го доказват. Нашите груби описания, нашият несъвършен език напразно се 

мъчат да го опишат и предадат, но всяка жива душа чувства неговия зародиш в своите тайнствени 

дълбини. И ако ние сега не можем да го осъществим, философията на тайните формулира неговите 

психични условия. 

Идеята за ефирните звезди, които ние не можем да видим, но които са част от нашата Слънчева 

система и служат за дом на блажените души, често се среща в езотеричните учения. Питагор нарича 

тези звезди от глас на земята (антиктон), осветяван от централния Огън, т.е. от божествената светлина. 

В края на диалога "Федон" Платон описва подробно, макар и в символична форма, тази земя на 

духовете. Той твърди, че тя е лека като въздуха и е обвита с ефирна атмосфера. Така че в отвъдния 

живот душата запазва цялата си индивидуалност. От земното съществуване тя запазва само 

благородните си спомени, а другите предава на забравата, наричана от поетите с името води на реката 

Лета. Освободена от всичко, което я е осквернявало човешката душа живее в пълно блаженство. От 

външността на вселената тя прониква в нейната вътрешност. Тя отново е в обятията на Кибела-Майя, 

душата на света. Там Психея ще постигне мечтата си, възраждана и съкрушавана на земята. Тя ще я 

постигне според земните си усилия и с придобитата си светлина, но стократно ще я разшири. 

Развитите и надежди отново ще разцъфнат в зората на божествения и живот. Мрачните залези ще се 

превърнат в ясни дни. Да, дори само час да е живял човек с въодушевление или себеотричане на 

земята, този единствен чист тон, изтръгнат от нехармоничната гама на земното му съществуване, ще се 

повтори в отвъдния живот в чудотворни умножавания, в божествени хармонии. Бързопреходното 

щастие, което чувстваме в прелестта на музиката, в унеса на любовта или в радостта на милосърдието, 

това са само разпилените звуци на една симфония, която ще чуем тогава. Дали отвъдният живот няма 

да е само дълъг сън, някаква величествена халюцинация? Но има ли нещо по-истинско от то ва, което 

душата чувства в себе си, и от това, което се осъществява в божественото общение с другите ду ши? 

Посветените в тайните, които са последователни и възвишени идеалисти, винаги са мислили, че 

истинските и трайните неща на земята са проявление на духовната Красота, духовната Любов и 

духовната Истина. И тъй като отвъдният живот не може да има друга цел освен тази Красота, тази 

Истина и тази Любов, за онези, които са ги превърнали в цел на живота си, небето е по-реално от 

земята. 

Небесният живот на душата може да продължи стотици или хиляди години. Но само най-

съвършените, най-възвишените сред тях, онези, които са прекрачили кръга на земните въплъщения, 

могат до безкрайно ст да живеят там. Те са спечелили не временна почивка, а истинското безсмъртие - 

те имат крила. Тези души са неуязвими, защото са светлина, и управляват световете, защото виждат 

всичко от небесния си дом. Колкото до другите, един неумолим закон ги принуждава да се въплътяват 

отново, за да се подложат на нови изпитания и да се издигнат на по-високо стъпало или да паднат на 

по-ниско, ако отново сгрешат. 

Духовният живот, както и земният, има свое начало, апогей и упадък. Когато небесният и живот 

се изчерпи, душата се чувства тежка, обладана от шемет и меланхолия. Една непреодолима сила 
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отново я привлича към земните борби и страдания. Това желание е смесено с ужасни страхове и с 

неописуема скръб по небето. Но времето е дошло и законът трябва да бъде изпълнен. Тежестта става 

по-голяма, душата започва да ослепява. Тя вижда другите души като през було и сгъстяването му 

предвещава неминуемата раздяла. Душата чува прощалните викове на приятелките си. Сълзите на 

любимите и блажени проникват в нея като небесна роса, която оставя в сърцето и силен устрем към 

непознатото за нея блаженство. Тогава тя тържествено се заклева, че ще помни... ще помни светлината 

в света на мрака, ще помни истината в света на лъжата, ще помни любовта в света на омразата. Само 

така тя би могла отново да ги види и да получи венеца на безсмъртието! Тя се събужда в гъста 

атмосфера. Ефирната звезда, прозрачните души, океаните от светлина - всичко е изчезнало. Ето я 

отново на земята, в бездната на раждането и смъртта. Тя още помни небето и вижда крилатия си водач, 

който и показва нейната бъдеща майка. Тя носи в себе си дете, но то ще живее само ако духът го дари с 

живот. Тогава, през тези девет месеца, се извършва най-непроницаемата тайна на земния живот, 

тайната на въплъщението и на майчинството. 

Тайнственото сливане се извършва бавно и умело, орган след орган, тъкан след тъкан. Душата 

все повече прониква и потъва в тази топла пещера, разширява я и съзнанието й за божествения живот 

се заличава и угасва. Защото между нея и небесната светлина се изправят вълни от кръв и плът, която я 

притиска и изпълва с тъмнина. Далечната светлина е само замиращо блещукане. Най-после я обхваща 

страшна болка, притиска я като с клещи, кървав гърч я изтръгва от майчината утроба и я приковава в 

едно треперещо тяло. Детето се ражда и заплаква от страх. Но небесният спомен се таи в загадъчните 

дълбини на безсъзнателното. И този спомен ще оживее само чрез Науката или чрез Страданието, чрез 

Любовта или чрез Смъртта! 

Законът за въплътяването и обезплътяването разкрива истинския смисъл на живота и смъртта. 

Той е главното звено в еволюцията на душата и ни позволява да я проследим назад и напред до самите 

дълбини на природата и на божеството. Този закон разкрива ритъма и мярката, причината и целта на 

безсмъртието на душата. От абстрактна и въображаема той я превръща в жива и логична, като посочва 

съотношението на живота и смъртта. Земното раждане е смърт от духовна гледна точка, а смъртта е 

небесно възкресение. Смяната на двата вида живот е нужна за развитието на душата и всеки от тях е 

едновременно следствие и обяснение на другия. Човекът, който би могъл да схване тези истини, стои в 

средоточието на тайните, в центъра на посвещаването в тайните. 

Някой може би ще каже: какво е доказателството за непрекъснатостта на душата, на единицата, 

на духовната същност при всички тези съществования, когато душата винаги изгубва паметта си? На 

това ние ще отговорим: а какво е доказателството за вашата идентичност в будно състояние и насън? 

Всяка сутрин вие се събуждате в едно състояние не по-малко странно, не по-малко необяснимо от 

смъртта. Вие възкръсвате от хаоса, от нищото, за да се върнете в него още същата вечер. Но нима то е 

било хаос и нищо? Не, защо то вие сте сънували и сънищата ви са били реалност със същата сила, 

каквато има действителността в състоянието на будуване. Вие сте били същият индивид, но сте се 

намирали в друга среда и сте водили друго съществуване. У ясновидците сънят развива нови 

способности, които ни изглеждат странни, но те са естествени за душата, отделена от тялото. Щом се 

събудят, тези ясновидци не помнят нищо от проницателни те си съновидения, но в други сънища те 

прекрасно помнят случилото се в предишни съновидения и дори предвиждат какво ще се случи в 

следващите. Те като че притежават две съзнания, живеят два напълно раз лични живота, които са 

еднакво продължителни и се увиват около една и съща индивидуалност като панделки с различен цвят 

около някакъв невидим стълб. 

Затова имат дълбок смисъл думите на древните поети, посветени в тайните, които наричат съня 

брат на смъртта. Едно було на забрава отделя съня от будното състояние, раждането от смъртта. И 

както земният живот е разделен на две редувани се части, така и душата редува въплътяването и 

духовния си живот, земята и небето в безкрайността на космическата еволюция. Този последователен 

преход във вселена та, тази смяна на полюсите е нужна и за телесния живот на човека. Ние се нуждаем 

от водите на река Лета, когато преминаваме от едно съществуване в друго. В земния живот спасително 

було крие от нас миналото и бъдещето, но забравата не е пълна и светлина преминава през булото. 

Самите ни вродени идеи докосват миналите ни съществования. Но има и нещо повече: ние се раждаме 

с множество смътни спомени, с тайнствени подбуди, с божествени предчувствия. Децата, родени от 

кротки и тихи родители, избухват в диви страсти, които не могат да бъдат обяснени само чрез 

атавизма, те произхождат от някое предишно съществуване. Понякога тук незабележими и свити 

същества проявяват необясними стремежи и възвишени чувства и идеи. Дали те не произлизат от 

обещанията и клетвите в небесния живот? Защото тайният спомен за тях, който душата запазва, е по-

силен от всички земни влечения и причини. Душата надмогва страстите или бива победена от тях 
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именно чрез силата или слабостта на този спомен. Истинската вяра е мълчаливата вярност на душата 

към самата себе си. Така може да се разбере, че Питагор, както и всички теософи, смята телесния 

живот като необходим за съграждане на волята, а небесния живот - за духовен ра стеж и изпълнение на 

желанията. 

Съществованията се редуват и не си приличат, но са свързани с неумолима логика. Всяко от тях 

има свой закон и своя особена съдба. Броят на съществованията се определя от един общ закон, който 

индийците наричат карма. Според този закон делата в живота имат съдбоносно значение за следващия 

живот. Човекът не само ще се роди с инстинктите и способностите, които е развил в предишното си 

въплъщение, но и самото му съществуване в голямата си част ще се определи в зависимост от това, 

дали за вършене на добро или зло е употребявал свободата си в предишния живот. Не съществува 

мисъл, не съществува постъпка, която да не се отрази върху вечността, твърди една поговорка. 

Езотеричното учение приема тази поговорка за човешкия живот в буквален смисъл. За Питагор 

несправедливостите и ударите на съдбата, всички нещастия се обясняват с факта, че всяко 

съществуване е награда или наказание за предишното. Един престъпен живот поражда живот на 

изкупления,един несъвършен живот е последван от живот на изпитания. Добродетелният живот 

поражда живот с мисия висшият живот - живот с творческа мисия. Моралната санкция, която е толкова 

несъвършена в рамките на едно съществуване, се прилага безупречно и напълно справедливо в течение 

на няколко съществования. В това редуване може да се осъществява прогрес към духовност и разум, 

но може и да има регрес към материята. Колкото по-нагоре се изкачва душата, толкова повече тя може 

да избира своите превъплъщения. Нисшата душа няма право на избор. Средната душа избира измежду 

превъплъщенията, които й се предлагат. Висшата душа, която ще има мисия, избира сама. Колкото на 

по-високо стъпало се намира душата, толкова повече тя запазва в своите въплъщения ясното съзнание 

за духовния живот, който царува над нашия земен хоризонт, обвива го като сфера от светлина и 

изпраща лъчите си в тъмнината. Традицията дори твърди, че първостепенните посветени в тайните, 

божиите пророци на човечеството, си спомнят миналите си земни съществования. Според легендата 

Гаутама-Буда, Шакямуни, в унеса си виждал нишката на миналите си въплъщения. Според същата 

традиция и самият Питагор казва, че на особена милост на Боговете дължим спомена за някои от 

предишните се съществования. 

Вече казахме, че в поредицата на земните въплъщения душата може да напредва или да пропада 

в зависимост от това, дали преобладава земната й или божествената й природа.Оттук може да се 

направи един извод, чиято истинност човешкото съзнание винаги приема с голям трепет. Във всички 

въплъщения душата трябва да се бори, да избира, да взема решения, чиито последствия са неизброими. 

Но по възходящия път към доброто, който минава през много превъплъщения, трябва да съществува 

един живот, една година, един ден, един час, когато душата, стигнала до пълното съзнание за доброто 

и злото, с последно и върховно усилие може да се издигне до висота, от която вече не трябва да слиза и 

откъдето започва пътят към върховете. Също така и по низходящия път към злото има една гранична 

точка, където нечестивата душа все още може да се върне от пътя на пропадането. Но прекрачи ли тази 

точка, тя ще слиза стремително до дъното на тъмнината и ще се лиши от човещината си. Човекът ще 

стане демон, а демонът - животно, и неговата неразрушима единица ще бъде принудена отново да 

започне мъчителната и страшна еволюция през поредицата от възходящи кръгове и през безбройни 

съществования. Това е истинският ад по закона на еволюцията и нима той не е също толкова страшен, 

но и по-логичен от онзи на народните религии? И така, душата може да се издига или да пада в 

поредицата от съществования. Колкото до земното човечество, неговият ход се извършва по закона на 

възходящата прогресия, която е част от реда, установен от Бога. Тази истина, която ние считаме за 

съвсем ново откритие, е известна на древните посветени в тайните. "Животните са роднини на човека и 

човекът е роднина на Бога" - казва Питагор. Той развива философски символите на Елевзина: прогреса 

на възходящите царства стремежа на растителния свят към животинския и на животинския свят към 

човешкия редуването на все по-съвършени човешки цивилизации. Всеки народ има своята младост, 

зрелостта и упадъка си. Същото става и с расите - червената, черната и бялата, - които една след друга 

царуват на земята. Бялата раса е още в периода на младостта си. В своя апогей тя ще развие една 

усъвършенствана раса от собствената си среда, като възстанови посвещаването в тайните и духовния 

подбор при браковете. В редуването на расите човечеството напредва. Древните посветени в тайните 

виждат далеч по-напред от съвременните хора. Те допускат, че ще настъпи момент, когато хората ще 

отидат на друга планета, за да започнат там нов цикъл. В поредицата от цикли при преминаването от 

планета на планета цялото човечество ще развие интелектуалните, духовните и висшите принципи, 

които само великите посветени в тайните достигат в този живот, и така ще настъпи всеобщ разцвет. 

Несъмнено подобно развитие изисква не хиляди, а милиони години и ще предизвика промени в 



108 

човечеството, които ние не бихме могли да си представим. За да ги опише, Платон твърди, че тогава 

Боговете наистина ще живеят в храмовете на хората. Логично е да се допусне, че в последователните 

еволюции на човечеството на други планети неговите въплъщения ще бъдат все по-ефирни и неусетно 

ще го приближават до чисто духовното състояние, до осмата сфера, която е извън поколенията и 

произходите и с която древните теософи обозначават божественото състояние. Няма съмнение, че тъй 

като не всички хора имат еднаква сила и много от тях ще остават по пътя или ще пропадат, броят на 

избраниците непрестанно ще намалява при това чудотворно издигане. То съдържа в себе си всичко, 

което би могло да порази нашия ум, ограничен от земята, но небесният разум гледа на него без страх - 

така, както ние виждаме живота. Разбирана така, ни ма еволюцията на душите не е съобразена с 

единичността на Духа, с този принцип на принципите; с хомогенността на природата, този закон на 

законите; с непрекъснатостта на движението, тази сила на силите? Гледана през призмата на духовния 

живот, Слънчевата система представлява не само материален механизъм, но и жив организъм, едно 

небесно царство, където душите пътуват от свят в свят, както и самият дух на Бога, който ги 

одухотворява. 

Но коя е крайната цел на човека и на човечеството според езотеричното учение? След толкова 

много съществования, нови раждания, временен застой и мъчителни пробуждания няма ли да свършат 

мъките и усилията на Психея? Да, отговарят посветените в тайните, когато душата напълно победи 

материята, когато намери в себе си началото и края на всяко нещо, развивайки своите духовни 

способности, тогава тя ще влезе в състоянието на Бога чрез пълното си единение с божествената 

същност. Ние съвсем слабо предусещаме живота на душата след всеки земен живот и затова  е напълно 

естествено да не можем да си представим съвършения живот на душата в редицата от нейните духовни 

съществования. В сравнение с предишните блаженства това небе на небесата ще бъде като океана за 

реките. За Питагор върхът, до който може да достигне човек, е в творческата дейност и във върховното 

съзнание. Душата, станала чист дух, не губи своята индивидуалност, а я завършва, защото намира 

първообраза си в Бога. Тя си спомня всички свои ми нали съществования, които за нея са стъпалата 

към върха, откъдето обглежда вселената. В това състояние човек е полубог, твърди Питагор, защото 

цялото му същество отразява неизразимата светлина, с която Бог изпълва безкрайността. За него да 

знае означава да може; да обича означава да сътворява; да съществува означава да отразява истината и 

красотата. 

Окончателен ли е този предел? Духовната вечност се измерва с други мерки, които нямат нищо 

общо с нашето време, но тя също има своите етапи и цикли. Те не могат да бъдат схванати от 

човешкото съзнание. Но законът за прогресивните аналогии във възходящите царства на природата ни 

позволява да твърдим, че достигнал това възвишено състояние, духът вече не може да се връща назад и 

че ако видимите светове се променят и изчезват, то невидимият свят, който е източник и създател на 

духа, част от който е и божествената Психея, е безсмъртен. 

С тези лъчезарни прозрения Питагор завършва историята на божествената Психея. Последната 

дума отлита, но смисълът на неизразимата истина остава в неподвижния въздух на подземието. Всеки 

от ученици те му мисли, че е завършил своя животински сън и се пробужда във великия покой, в 

океана на единствения и безпределен живот. Светилниците тихо огряват статуята на Персефона, 

небесната жътварка, и отново възкресяват разказа за нея сред свещените стенописи на светилището. 

Понякога фигурата и лицето на някоя от жриците приема образа на видението в неговата неописуема 

красота. Тогава учениците, обхвана ти от религиозен трепет, я гледат мълчаливо. Но учителят с бавни 

движения на ръцете връща на земята вдьхновената ясновидка. Постепенно нейните черти се отпускат, 

тя изпада в дълбока летаргия, а после се събужда смутена, опечалена и изтощена от полета си. 

Тогава всички излизат от подземието и отново се изкачват в градините на Церера в прохладното 

зазоряване, когато бледа ивица се появява между морето и звездното небе.  

Четвърта степен: Появяване на вселената  

Посветеният в тайните. Любовта и бракът  

Достигаме заедно с Питагор до върха на древното посвещаване в тай- ните. От този връх земята 

изглежда обвита в сянка като умираща звезда. Оттам в своята чудотворна цялост се разкрива 

появяването на вселената*/*Появяването на вселената, или Самосъзерцанието, директното съзерцание 

на Богоявлението, проявата на Бога - това са все понятия, описващи едно и също нещо, изразяващи 

съвършенството, с което посветеният в тайните съзерцава цялата истина, след като е съединил душата 

си с Бога./. Но целта на Питагор не е да предизвика унес у учениците си. Учителят ги повежда в 

безкрайните пространства на космоса и им позволява да проникнат в бездните на невидимия свят. От 

това страшно пътуване истинските посветени в тайните ще се завърнат на земята по-добри, по-силни и 

закалени за изпитанията на живота.  
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Посвещаването в тайните на разума предхожда посвещаването в тай- ните на волята, а то е най-

трудното. Сега ученикът трябва да се постарае да приеме истината в дълбините на своето същество, да 

я прилага на дело в живота си. За да се постигне този идеал, според Питагор се изисква съединението 

на три вида съвършенство: осъществяване на истината в разума, на добродетелта в душата и на 

чистотата в тялото. Строга хигиена и умерено въздържание трябва да поддържат телесната чистота. Тя 

се изисква не като цел, а като средство. Всяка плътска невъздържаност оставя нечиста следа, 

осквернява астралното тяло, живия организъм на душата, а после и самия дух. Защото астралното тяло 

съдейства на плътското във всички негови действия то дори ги извършва, защото без него 

материалното тяло е само неподвижна маса. Така че за да бъде чиста душата, трябва да бъде чисто и 

тялото. После душата, постоянно огрявана от разума, трябва да придобие смелост, себеотрицание, 

преданост и вяра, с една дума, тя трябва да стане добродетелна, да си изработи втора, по-съвършена 

природа. Накрая умът трябва да достигне до мъдростта чрез науката, и то така, че да умее във всичко 

да различава доброто и злото, да вижда Бога както в най-малкото същество, така и в целостта на 

световете. Достигнал тази висота, човек става посветен в тайните и ако притежава достатъчно енергия, 

той придобива нови сили и способности. Вътрешните чувства на душата разцъфтяват ,волята се 

закалява и засиява. Магнетизмът на тялото, пропит с флуидите на астралната му душа и 

наелектризиран от волята, придобива чудотворна сила. Понякога той може да лекува болни само като 

положи ръка върху тях или пък само с присъствието си. Често той прониква в мислите на хората само 

с погледа си. В будно състояние е способен да вижда събития, които стават много далеч* /*Тук ще 

приведем два много известни факта за подобни явления, и то напълно автентични. Първият става с 

прочутия маг-философ Аполоний Тиански и е описан от Филострат в книгата му "Животът на 

Аполоний". "Когато това ставаше в Рим [убийството иа император Домициан - б. а.], Аполоний го 

виждаше в Ефес. Домициан бе нападнат от Клемент около пладне. Същия ден, в същия миг Аполоний 

говореше в една градина. Внезапно той понижи гласа си, като че бе обхванат от неочакван страх. Той 

продължи речта си, но речта му бе изгубила обичайната си сила, както се случва с човек, който говори 

едно, мислейки за друго. После замлъкна, сякаш е загубил мисълта си, погледна страховито към 

земята, направи три или четири крачки и извика: "Удряй тиранина!" Би могло да се помисли, че той 

вижда събитието като в огледало, в цялата му действителност. Ефесяните (защото цял Ефес 

присъстваше на речите на Аполоний), бяха поразени от удивление. Аполоний се спря, сякаш да види 

изхода от някое неясно събитие, и после извика: "Бъдете смели, ефесяни! Тиранът днес е бил убит! 

Какво говоря! Кълна се в Минерва, той беше убит в същия миг, когато прекъснах реч та си!" 

Ефесяните решиха, че той е изгубил ума си. Те мечтаеха да е казал самата истина, но се страхуваха да 

не ги сполети някаква опасност след тези думи... Обаче скоро след това дотичаха пратеници да им 

съобщят добрата новина и да потвърдят умението на Аполоний: защото убийството на тирана, денят и 

дори часът на убийството, извършителят му, насърчаван от Аполоний, всички подробности бяха 

такива, каквито Боговете бяха явили пред него, когато държеше реч пред ефесяните." 

Вторият факт се отнася до най-големия ясновидец на съвременността - Сведенборг. За 

достоверността на виденията на Сведенборг може да се спори, но неговото ясновидство е несъмнено и 

засвидетелствано от множество факти. Във втората половина на ХVІІІ век много се говори за едно от 

виденията на Сведенборг. Той се намира в град Готенбург, на трийсет мили от Стокхолм, когато вижда 

пожара в града. Имануел Кант проучва чрез един свой приятел случката и ето как я описва на своята 

приятелка Шарлота де Кнобих в писмо, цитирано от Матер в "Животът на Сведенборг": 

"Фактът, който ще ви опиша, е изключително показателен, струва ми се, и той трябва да сложи 

край на всички съмнения. Това се случи в един съботен септемврийски ден на 1759 г., когато г-н 

Сведенборг, за връщайки се от Англия, слезе в пристанището на Готенбург. Г-н Уилям Кастен го 

покани у дома си заедно с още петнайсет души. Към осемнайсет часа г-н Сведенборг, който бе излязъл 

от салона, се връща блед и разтревожен и съобщава, че в този момент е избухнал пожар в Стокхолм, в 

квартал Сюйермали, и че огънят стремително приближава къщата му. Той казва, че къщата на еди-кой 

си негов приятел вече била пре върната в пепел и че собственият му дом също е в опасност. Към 

двайсет часа той отново излиза и при влизането си съобщава радостно: "Слава богу, пожарът е бил 

потушен през три къщи от моята!” Веднага съобщават за пожара на управителя на града и на другата 

сутрин той извика Сведенборг, който съвсем точно описва началото, разгара и края на пожара. През 

деня новината обикаля целия град, който се вълнува и тревожи за имуществото си и за приятелите си. 

В понеделник вечерта в Готенбург пристига пратеник, който носи писма от стокхолмски търговци. Там 

те описват пожара по съвсем същия начин. Какво може да се каже против автентичността на това 

събитие? Приятелят, който ми го разказа, преди два месеца е разпитвал за всичко това не само в 

Стокхолм, но и в Готенбург. Той познава тамошните градски първенци и е имал възможност да получи 
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най-пълни сведения в града, където са живи повечето от свидетелите на това събитие, защото от него 

са изминали само 9 години."/. Той може да действа от разстояние чрез съсредоточаване на мисълта и 

на волята върху хора, с които има близки връзки, и им позволява да виждат обра за му, сякаш неговото 

астрално тяло може да напуска материалното и да се пренася на далечно разстояние Явяването на 

умиращи или мъртви хора пред техни приятели представлява същият феномен. Само че явяването на 

умиращия или на душата на мъртвеца се дължи на неговото несъзнателно желание, докато посветеният 

в тайните може да се явява в пълно здраве и в пълно съзнание. Но все пак той е способен да прави това 

само насън и дори най-вече по време на летаргичен сън. Освен това посветеният в тайните чувства 

присъствието и покровителството на невидими, но възвишени и светещи същества, които го даряват 

със сила и му помагат да изпълни мисията си. 

Пълното посвещаване в тайните е голяма рядкост още по-малко са хората, които придобиват 

такава сила. Гърция има само трима: Орфей в зората на елинизма; Питагор в неговия разцвет 

Аполоний Тиански в упадъка му. Орфей е боговдъхновен и велик основател на гръцката религия; 

Питагор е организатор на езотеричната наука и на философията на школата; Аполоний е стоик 

морализатор и популярен магьосник. Но и в тримата, независимо от разликата в силата и оттенъците, 

блести божественият лъч, духът, който се грижи за спасението на душите, неустоимата енергия, 

облечена в кротост и яснота. Не се приближавайте много до тези големи и тихи чела - те изгарят 

всичко, което е близо до тях. Под тях бушува огънят на пламенна, но винаги сдържана воля. 

Питагор е първостепенен посветен в тайните и освен това е надарен с научен дух, борави с 

философски формули, които са присъщи на съвременното съзнание. Но самият той не може и няма 

претенцията да пра ви учениците си съвършени посветени в тайните. Всяка велика епоха в началото си 

ражда винаги и един велик вдъхновител. Неговите ученици и техните възпитаници през вековете 

образуват магнитна верига и така разпространяват мисълта му в света. 

При четвъртата степен на посвещаването в тайните Питагор учи възпитаниците си как да 

прилагат учението му в живота. Защото погледът отгоре винаги придава цялостност и общност на 

дълбоките и оживотворяващи възгледи за земните неща. 

Произходът на доброто и злото винаги остава неразгадаема тайна за онзи, който не е разбрал 

произхода и свършека на нещата. Всеки морал, който не обхваща върховните съдбини на човека, би 

бил егоистичен и съвсем несъвършен. Освен това свободата не съществува за онзи, който винаги 

остава роб на страстите си, не съществува и за онзи, който не вярва в душата и в Бога и за когото 

животът е като светкавица между два хаоса. Първият живее като роб на една душа, окована от 

страстите; вторият робува на един разум, ограничен от физическия свят. Не може да се каже същото за 

религиозния човек или за истинския философ, а още по-малко за теософа, посветен в тайните, който 

осъществява истината в троичността на своето същество и в единичността на волята си. За да разбере 

произхода на доброто и злото, посветеният в тайните се вглежда в трите свята с очите на духа. Той 

вижда мрачния свят на материята и на животинството, където господства неизбежната Съдба. Той 

вижда светлия свят на Духа, който е невидим за нас, съзира безкрайните степени на освободените 

души, където царува Божият закон, самото деятелно Провидение. Между двата свята той вижда сред 

полумрака човечеството, чиято основа е потънала в природния свят, а върховете му докосват 

божествения. Човечеството има един гений: Свободата. Когато човек разбере истината и заблудата, 

той е свободен да избира: да се присъедини към Провидението, като върви след истината, или да 

попадне под закона на Съдбата, като последва заблудата. Дейността на волята, присъединена към 

умствената дейност, е само математическа точка, но от тази точка избликва духовната вселена. Всеки 

дух чрез инстинкта си частично усеща онова, което теософът изцяло обхваща с разума си: Злото тласка 

човека към съдбовността на материята, а Доброто го издига към божествения закон на Духа. 

Истинската съдба на човека е винаги да се издига все по-високо и със собствените си усилия. Но той 

има и свободата да пада все по-ниско. Кръгът на свободата се разширява до безкрайно голямото при 

издигането нагоре и се смалява и стеснява до безкрайно малкото при падането надолу. Колкото повече 

се изкачва човек, толкова по-свободен става той, защото колкото повече прониква в светлината, с 

толкова по-голяма сила той може да върши добро. Докато при падането си човек все повече се 

поробва, защото пропадането в злото намалява способността да се разбира истината и да се върши 

добро. Така че Съдбата царува над миналото, Свободата - над бъдещето, а Провидението - над двете, 

т.е. над винаги съществуващото настояще, което можем да наречем Преходност*/* Тази идея 

произтича логически от човешката и божествената троичност, от троичността на микро- и 

макрокосмоса. Метафизичното съотношение на Съдбата, Свободата и Провидението е изложено 

съвършено от Фабър д,Оливие в коментара му на златните стихове на Питагор./.От общата дейност на 

Съдбата, Свободата и Провидението произлизат неизброимостта на съдбите, адът и раят на душите. 
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Злото, което е в противоречие с Божия закон, не е дело на Бога, а дело на човека, и съществуването му 

е относително, привидно и мимолетно. Единствено Доброто, което е съгласно с Божия закон, 

съществува действително и вечно. Нито делфийските, нито елевзинските жреци, нито пък философите, 

по светени в тайните, някога са искали да разкрият пред народа тези дълбоки идеи, защото той би 

могъл да ги разбере погрешно и да злоупотреби с тях. В тайните на посвещаването това учение се 

представя символично чрез разкъсването на Дионис, а за непосветените в тайните остава 

непроницаемо онова, което носи името страданията на Бога. 

Най-големите религиозни и философски спорове засягат въпроса за произхода на доброто и 

злото. Преди малко видяхме, че езотеричното учение притежава тайната на този произход, но не я 

разгласява. Съществува обаче един друг изключително важен въпрос, който е и социален, и 

политически: въпросът за неравенството на хората. Разпределението на радостта и скръбта е на пръв 

поглед произволно и несправедливо ,затова и страшно. Може да се добави, че то е началото и 

причината на всяка омраза, на всяко възмущение или отрицание. Но и тук задълбоченото учение 

дарява нашия земен мрак със своята могъща светлина на покой и надежда. Разликите в душите, в 

условията, в съд- бите могат да бъдат изяснени от учението за превъплъщенията. Ако човек се ражда за 

първи път в този живот, как да си обясним безброй- ните злини, които го сполитат по силата на 

случайността? Как да допуснем, че съществува вечна справедливост, след като едни се раждат 

предопределени за мизерия и унижения, а други по рождение са облагодетелствани и водят щастлив 

живот? Но ако е истина, че ние сме живели друг живот, че след смъртта си ще живеем и друг път, че 

над вси- чки тези съществования царува законът на възвръщането и отражението - тогава разликите в 

душите, условията и съдбите могат да бъдат само действията и влиянията на предишните ни 

съществования и на този закон. Разликите в условията произтичат от неравното използване на 

свободата в предишните съществования, а интелектуалните различия - от това, че хората, които живеят 

на земята по едно и също време, са достигнали до различни степени на еволюция, като се започне от 

полуживотинското състояние на бедните изостанали раси и се завърши с ангелското състояние на 

светците и с божествена та царственост на гения. Всъщност земята прилича на кораб, а всички ние - на 

пасажери, които идват от далечни страни и после се разпиляват по всички точки на хоризонта. 

Учението за превъплъщението оправдава както най-големите злини и нещастия, така и най-голямото 

щастие според справедливостта и вечната логика. Ще си обясним психичното заболяване на някой 

човек, когато знаем, че неговото страдание е наказание за престъпното използване на разума в някой 

друг живот. Всички физически или морални страдания, щастието и нещастието в безкрайното им 

разнообразие са естествени последствия на инстинктите и на действията, на грешките и на 

добродетелите в едно дълго минало, защото душата запазва в тайните си дълбини всичко, което е 

натрупала в различните си съществования. Съдбата, т.е. духовете, които я управляват, определят вида 

на превъплъщението на душата според стъпалото, до което е стигнала, и според качествата й. Лизид 

открито казва тази истина: 

Ти ще видиш, че нещастията, които измъчват хората, са плод на техния избор, и че тези 

нещастници търсят надалеч извън себе си добрините,чийто извор са самите те. 

Това учение не отслабва, а дори засилва чувството на братство и човешка солидарност. На 

всички хора ние дължим помощ, съчувствие и милосърдие, защото всички сме от една раса, макар и 

достигнали до раз лична степен на развитие. Всяко страдание е свято, защото болката пречиства 

душите. Всяко съчувствие е божествено, защото ни позволява да усещаме невидимата нишка, която 

свързва всички светове. Силата на скръбта създава гении. Да, мъдреците и светците, пророците и 

ясновидците засияват с изключителна красота за хората, които знаят, че и те са преминали през 

стъпалата на всемирната еволюция. Колко живот, колко победи са били нужни, за да се придобие тази 

сила, която предизвиква нашето удивление? От кои небеса геният е почерпил свята вродена светлина? 

Ние не знаем това. Но небесното битие съществува, как то и небесата. Така че съзнанието на народите 

не се лъже не се лъжат и пророците, когато наричат тези хора Синове Божии, пратеници на дълбокото 

небе. Защото мисията им е наложена от вечната Истина, невидими легиони ги покровителстват и 

живото Слово говори чрез тях! 

Между хората съществува едно различие, което произтича от първоначалната същност на 

индивидите. Другото различие, за което говорихме, също се дължи на степента на духовната 

еволюция, до която души те са достигнали. От тази гледна точка хората се разделят на четири вида, 

които съдържат всички подвидове и оттенъци: 

1. У голямото мнозинство от хората волята действа предимно в тялото. Те са способни да 

извършват не само физически труд, но и да развиват ума си в материалния свят, т.е. в областта на 

търговията и производството. 
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2. Във втората степен на човешкото развитие волята, а следователно и съзнанието, се намира в 

душата, тоест в събудената от ума чувствителност, която е проникването. Това са ентусиазираните и 

пламенните хора. Според темперамента си те стават военни, художници и поети. Голямата част от 

литераторите и учени те принадлежат на тази категория. Те живеят сред относителните идеи, 

променяни  от страстите  или ограничавани от някакъв тесен хоризонт, без да успеят да се издигнат до 

чистата идея и до всеобхватността. 

3. В тази категория влизат малко хора. Волята им действа главно върху чистия разум, 

освобождава ума им от робуването на страстите и от ограниченията на материята. Това са 

интелектуалците Тези хора са способни да бъдат герои и мъченици за отечеството, първостепенни 

поети и най-вече истински философи и мъдреци, които според Питагор и Платон трябва да управляват 

и ръководят човечеството. Страстите им не са угаснали, защото без тях нищо не се извършва - те са 

огънят и електричеството на нравствения свят. Но при тях страстите служат на ума, докато в 

предходната категория най-често умът служи на страстите. 

4. Висшият човешки идеал се осъществява от четвъртия вид хора, които към господството на ума 

върху душата и инстинктите добавят и господството на волята над цялото им същество. Те владеят 

всички свои способности и затова имат огромно влияние. Това са хората, които осъществяват 

единството в човешката троичност. Благодарение на това чудотворно съсредоточаване на всички 

жизнени сили тяхната воля при добива почти безгранична сила, сияйно и съзидателно вълшебство. 

Тези хора са наричани с различни названия в историята на човечеството. Те са необикновени, те са 

великите посветени в тайните, възвишени те гении, които преобразуват човечеството. Те са 

извънредно малко и могат да бъдат изброени. Провидението ги изпраща през дълги периоди от време и 

ги разпръсква като звезди по небето*./* Тази класификация съответства на четирите степени на 

питагорейското посвещаване в тайните и стои в основата на всички посвещавания, включително и в 

посвещаването на първите франкмасони, които запазват нещо от езотеричното учение (вж. Фабър 

д'Оливие. Златните стихове на Питагор)./. 

Очевидно е, че тази последна категория не се вмества в никакво правило, в никаква 

класификация. Но едно устройство на човешкото общество, което не държи сметка за първите три 

категории, което не предоставя на представителите им функциите и средствата за нормалното им 

развитие, никога не е органично. Още във ведийските времена индийските брахмани разделят 

обществото на касти, като използват троичния принцип. Но с течение на времето това толкова 

справедливо и ползотворно делене дава привилегии на духовенството и аристокрацията. Принципът на 

призванието и на посвещаването в тайните е заменен от принципа на наследствеността. И накрая тези 

касти се вкаменяват и причиняват упадъка на Индия. Еги пет, който запазва троичното си устройство с 

неговите подвижни и достъпни касти, с принципа на посвещаването в тайните, поверен на 

духовенството заедно с изпита за Всички граждански и военни чиновници, просъществува пет-шест 

хилядолетия, без да се промени. Колкото до Гърция, нейният пламенен темперамент я люшка от 

аристокрация към демокрация и после към тираничен режим. Тя се движи в омагьосан кръг - като 

болен, който от треска изпада в летаргия и после отново в треска. Може би тя има нужда от този 

постоянен тласък, за да роди могъщото си дело: да преведе дълбоката, но неясна източна мъдрост на 

ясен и световен език; да издигне красотата чрез творчеството; да основе откритата и рационална наука 

в замяна на тайното и ирационално посвещаване в тайните. Но въпреки това тя дължи своята 

религиозна организация и най-възвишените си вдъхновения на принципа на посвещаването в тайните, 

а от социална и политическа гледна точка може да се каже, че тя винаги живее в състояние на 

преходност и прекаленост. Като велик посветен в тайните Питагор разбира вечните принципи, които 

управляват обществото, и се стреми да направи реформа, която да отговаря на истините. След малко 

ще видим как той и неговата школа претърпяват катастрофа в бурите на демокрацията. 

От чистите върхове на езотеричното учение животът на световете се развива според ритъма на 

Вечността. В магическите лъчи на разтвореното небе земята, човечеството и животът разтварят своите 

дълбини. Човек трябва да открие безкрайно голямото в безкрайно малкото, за да почувства 

присъствието на Бога. Именно това изпитват учениците на Питагор, когато учителят им показва как 

вечната Истина се проявява в съединението на Мъжа и Жената, в брака. В самата сърцевина на живота 

те намират красотата на свещените числа, които са чули и съзерцавали в Безкрайността. Бог се появява 

във великата тайна на Пола и на Любовта.  

Древността стига до една изключително важна истина, която слабо се цени през следващите 

векове. За да изпълнява добре функциите си на съпруга и майка, жената има нужда да бъде 

наставлявана, да получи специално посвещаване в тайните. Женското посвещаване в тайните 

съществува в Индия във ведийските времена, когато жената е жрица на домашния олтар. В Египет то 
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също се прилага при посвещаването в тайни те на Изида. Орфей го организира и в Гърция. До 

унищожението на езичеството то процъфтява в мистериите на Дионис, в храмовете на Юнона, Диана, 

Минерва и Церера. То се състои в символични обреди, тържества, нощни празници, а после в 

специални уроци за най-интимните страни на съпружеския живот, водени от възрастните жрици или от 

великия жрец. Жените получават съвети, узнават правилата за отношенията между половете и за 

времената за щастливо зачеване. Най-голямо значение се отдава на физическата и нравствената 

хигиена на жената по време на бременността, за да бъде извършено според божествените закони това 

свещено дело - създаването на детето. С една дума, жената се обучава в науката на съпружеския живот 

и изкуството на майчинството. До седмата си година децата живеят в женското отделение, където 

бащата не влиза, и биват възпитавани от майката. Мъдрата древност мисли, че детето е крехко 

растение, което има нужда от топла майчина атмосфера, за да не се пречупи. Бащата не би успял да го 

отгледа - за да разцъфти това растение, то има нужда от милувките на майката; силната любов на 

жената трябва да защити тази душа, която се страхува от живота. Жената изпълнява с пълно съзнание 

тези свои функции, считани за божествени от древността, и затова тя всъщност е жрица на 

семейството, пазителка на свещения огън на живота, богинята Веста на домашното огнище. Така че 

именно посвещаването на жената в тайните е истинската причина за красотата на расата, за силата на 

поколенията и за трайността на семействата в гръцката и римската древност*/*Монтескьо и Мишле са 

почти единствените автори, които отбелязват добродетелта на гръцкото семейство. Нито единият, нито 

другият обаче не разкриват причините, които посочваме тук./ 

С обучението на жените в школата Питагор само продължава традицията, като я пречиства и 

задълбочава. Там жените заедно с обредите и наставленията се запознават и с върховните принципи на 

функцията си. Питагор им дава възможността да осъзнаят ролята си, като им разкрива превръщането 

на любовта в съвършен брак, който всъщност е проникване на двете души в самото средоточие на 

живота и истината. Мъжът, изпълнен със сила, не е ли представителят на сьзидателния принцип и дух? 

Жената с цялото си могъщество не олицетворява ли природата в нейната пластическа сила, в земните, 

небесните и божествените осъществявания? Ето защо, ако тези две същества успеят напълно да се 

съединят телесно, душевно и духовно, самите те ще се слеят с вселената. Но за да вярва в Бога, жената 

трябва да го съзира в мъжа - затова мъжът трябва да бъде посветен в тайните. С разбирането на 

живота, със съзидателната си воля мъжът е способен да оплодотвори женската душа, да я преобрази 

чрез божествения идеал. Любимата жена стократно го въз награждава за това с трепетните си мисли, с 

нежните си фини чувства, с проницателните си предчувствия. Преобразена от неговото 

въодушевление, самата тя става неговия идеал, защото го осъществява в душата му със силата на 

любовта. Чрез нея мъжът става жив и видим, става плът и кръв. Понеже ако мъжът твори чрез 

желанието и волята си, жената ражда физически и духовно чрез любовта. 

В ролята си на любима, съпруга и майка жената е също толкова велика и божествена като мъжа. 

Защото да обичаш означава да забравяш. Жената, която забравя себе си в любовта, винаги е 

възвишена. В това само забравяне тя открива небесното си възраждане, своя венец от светлина и 

безсмъртното сияние на своето същество. 

От два века насам любовта царува като пълновластен господар в съвременната литература. Тази 

любов не е напълно чувствена, разпалвана от красотата на тялото, каквато е при древните поети; тя не 

е и блудкавото обожаване на един отвлечен и неясен идеал, каквато е в средновековието. Тя е 

едновременно и чувствена, и духовна, любов, изпълнена с индивидуална свобода. Най-често тази 

любов е противоборство. Жената се възмущава от егоизма и бруталността на мъжа, а мъжът презира 

жената за нейния фалш и суетност. Плътта привлича, безсилен гняв владее жертвите на 

сладострастието и робите на разврата. Така се появя ват дълбоки страсти, безумни увлечения - дотам, 

че обществото се вижда принудено да постави строги забрани. Тази любов, изтъкана от бури, 

катаклизми и нравствени трагедии, е най-предпочитаният сюжет на съвременните романи и драми. 

Човек би помислил, че мозъкът, уморен от това, че не намира Бога нито в науката, нито в религията, 

отчаяно го търси в жената. Това е правилно, но само с посвещаването в тайните той ще го намери в 

Нея и тя в Него. Между тези души, които не само че взаимно не се познават, но не познават и сами 

себе си, които понякога се отричат една от друга с проклятия, съществува силно желание да проникнат 

една в друга, да се слеят, за да намерят невъзможното щастие. Въпреки заблудите и страстите това 

отчаяно търсене е необходимо - то е средоточието за създаването на бъдещето. Понеже, когато мъжът 

и жената намерят самите себе си, когато след това се открият взаимно чрез дълбоката любов и чрез 

посвещаването в тайните, тяхното сливане ще бъде пълната, сияйна и съзидателна сила. 

Душевната любов, силната любов на душата, съвсем наскоро прониква в литературата и в 

световното съзнание, но нейният избор трябва да се търси още в древното посвещаване в тайните. Ако 
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гръцката литература едва подозира за съществуването на тази любов, това се дължи на 

обстоятелството, че тя се среща много рядко поради запазването на тайните. Религиозната и 

философската традиция обаче носи спомена за някои жени, посветени в тайните. Вече говорихме за 

Теоклея, вдъхновена от Питагор. След нея се знае за Корина, която с успех съперничи на Пиндар - най-

посветения в тайните от всички гръцки лирически поети. После идва загадъчната Диотима, която се 

явява пред Платон, за да направи върховното разкритие за любовта. Това са все пак изключителни 

случаи, но изобщо гръцката жена е истинска жрица на домашното огнище. 

Тя създава онези херои, художници и поети, които виждаме в песните и в мраморните статуи, на 

чиито дела се възхищаваме. Тя ги зачева в тайната на любовта, тя ги оформя в утробата си с желанието 

да бъдат красиви, тя ги отглежда и закриля. Трябва да прибавим, че за мъжа и жената, посветени в 

тайните, създаването на дете има много по-красив смисъл, много по-голямо значение, отколкото за 

нас. Бащата и майката знаят, че душата на детето е съществувала преди земното му раждане и затова 

зачеването става свещено дело - те призовават една душа да се въплъти. Между въплътената душа и 

майката почти винаги съществува дълбоко сходство. Както лошите и развратни жени привличат 

демонски духове, така нежните и добри майки привличат божествени. Нима тази невидима душа, 

която ще дойде, която идва - така загадъчно, така неотменимо, - не е от Бога? Нейното раждане, 

затварянето й в плътта е нещо печално и болезнено. Вярно е, че между нея и небето се спуска груба 

завеса и тя вече нищо не помни, но това не намалява страдани ето й! Затова е свята и божествена 

задачата на майката, която трябва да й създаде нов дом, да облекчи страданията й. 

И така, уроците на Питагор, започнали с дълбините на Абсолютното, с божествената троичноет, 

завършват с цената на живота, с човешката троичност. Бащата, Майката и Детето в посвещаването в 

тайните се превръщат в Духа, Душата и Сърцето на живата вселена. Това последно посвещаване в 

тайните е за Питагор основата на общественото дело, разбирано от висотата и цялата красота на идеала 

- сграда, в чийто строеж всеки посветен в тайните трябва да положи своя камък. 

 

СЕМЕЙСТВОТО НА ПИТАГОР. УЧАСТТА НА НЕГОВАТА ШКОЛА 

Сред жените, които слушат уроците на учителя, е и една много красива девойка. Баща й, жител 

на Кротон, се нарича Бронхин, а тя се казва Теано. По това време Питагор наближава шейсетата си 

годишнина. Но въздържаният и чист живот, посветен изцяло на мисията му, запазва непокътната 

неговата сила. Младостта на душата, този безсмъртен пламък, който великият посветен в тайните 

черпи от духовния си жи вот и поддържа с тайните сили на природата, гори в него и подчинява всички 

наоколо. Гръцкият маг е във върха на силата си. Питагор привлича Теано с почти свръхестественото 

сияние на личността си. Сериозна и предпазлива, тя търси при учителя си обяснение на тайните, които 

я привличат, без да ги разбира. Но в светлината на истината, в нежната топлина, която постепенно я 

обгръща, нейната душа разцъфва като хилядолистната мистична роза. Тя усеща, че цъфтежът се дължи 

на него, на красноречието му, и мълчаливо се влюбва в учителя всеотдайно и страстно. 

Питагор не се е стремял да я привлича. Неговата обич принадлежи на всички ученици, Той мисли 

само за братството, за Гърция и за бъдещето на света. Както много от великите посветени в тайните, 

той се е отказал от жените, за да се посвети изцяло на делото си. Вълшебството на волята му, 

духовното господство над толкова души, привързани към него като към обожаван баща, мистичната 

светлина на цялата тази любов, която той приема, и нежният аромат на човешката симпатия, която 

съединява питагорейците - всичко това заменя сладострастието, щастието и любовта. Но в един 

прекрасен ден, когато Питагор размишлява за бъдещето на школата си в подземието на Прозерпина, 

той вижда да се приближава към него решително и сериозно красивата девойка, с която той никога не 

е разговарял насаме. Тя коленичи пред него с наведе на глава и моли учителя, който може всичко, да я 

избави от една невъзможна и нещастна любов, която изгаря тялото й и измъчва душата й. Питагор иска 

да узнае името на нейния любим. След дълго колебание Теано признава, че той е човекът, когото 

обича, но че е готова всичко да направи и ще се подчини на волята му. Питагор замълчава. Насърчена 

от неговото мълчание, тя го поглежда с умоляващи очи, от които блика млада сила и ароматът на една 

душа, готова да се жертва. Мъдрецът се колебае - той умее да побеждава чувствата си и да смирява 

въображението си, но светлината на тази душа прониква в неговата. В девойката, преобразена в 

страстта и себеотричането си, той съзира едно по-пълно осъществяване на своята мисия. Питагор 

развълнувано я моли да стане и Теано вижда в очите на учителя, че техните съдби завинаги са 

свързани. 

Чрез брака си с Теано Питагор увенчава своето дело. Сливането на тези два живота е съвършено. 

Веднъж питат съпругата на учителя колко време е необходимо за една жена да се пречисти, след като е 

имала сношение с мъж. Теано отговаря: "Ако този мъж е бил нейният съпруг, жената си остава чиста; 
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ако обаче мъжът е бил друг, тя никога не може да се пречисти." Много жени ще преценят, че за да се 

отговори така, жената трябва да е съпруга на Питагор и да го обича така, както го обича Теано. 

Те имат право. Не бракът прави любовта свята, а любовта оправдава брака. Теано прониква 

изцяло в мисълта на своя съпруг, така че след смъртта му тя продължава неговото дело. Един гръцки 

писател цитира нейните възгледи за учението за Числата. Тя дарява Питагор с двама сина - Аримнест и 

Телавг, и с една дъщеря - Дамо. По-късно Телавг е учител на Емпедокъл и му разкрива тайните на 

учението. 

Семейството на Питагор е образец за школата. Дома му наричат храм на Церера, а неговия двор - 

храм на музите. В домашните и религиозните празници Теано ръководи хора на жените, а Дамо - хора 

на девойки те. Дамо е достойна за баща си и майка си във всяко отношение. Питагор и поверява 

ръкописи с изричната поръка да не говори на никого за тяхното съдържание освен на членовете на 

семейството. След разпръскването на питагорейците Дамо изпада в голяма нищета. Предлагат й 

голяма сума за ценен ръкопис, но тя, вярна на волята на баща си, отказва да го продаде. 

Питагор живее в Кротон трийсет години. За двайсет години този необикновен мъж придобива 

голямо влияние и власт и затова с право го наричат полубог. Нито един философ в историята на 

човечеството не е имал такова влияние над съвременниците си. То се простира не само в границите на 

школата в Кротон и във филиалите й в другите градове по италианското крайбрежие, но и върху 

самата политика на всички те зи малки държави. Питагор е реформатор в пълния смисъл на тази дума. 

Кротон е ахейска колония и има аристократическо управление. Съветът на хилядата, съставен от 

членовете на първите градски семейства, упражнява законодателната власт и контролира 

изпълнителната. Народните събрания съществуват, но имат ограничена власт. Питагор, който държи в 

града на царува ред и хармония, не обича нито олигархичното потисничество, нито хаоса на 

демагогията. Примирен с дорийското устройство на държавата, той все пак се опитва да въведе нов 

управителен орган. Идеята му е смела - над политическата власт да установи една научна власт, която 

има право на решаващ и съвещателен глас по жизнено-важните въпроси на държавата и играе ролята 

на върховен регулатор в нея. Съветът на хилядата избира Съвета на тристата, но само измежду 

членовете си, които са посветени в тайните. Порфирий разказва, че две хиляди граждани на Кротон се 

отказват от обичайния си живот и се обединяват да живеят и работят заедно с децата и жените си в 

общите си имоти. Питагор иска начело на държавата да стои едно научно правителство, поставено на 

висотата на египетското духовенство. Това, което той осъществява за малко, става мечта на всички 

посветени в тайните, които се занимават с политика. Целта им е да въведат принципа на 

посвещаването и на изпита за длъжностите в управлението на държавата и така да примирят изборния, 

т.е. демократичния, принцип с едно правителство на аристокрацията на ума и добродетелта. И така, 

Съветът на тристата образува един политически, научен и религиозен орден, чийто признат 

предводител е Питагор. Пред него се полага тържествена и страшна клетва за мълчание. Подобни 

съвети се създават в почти всички гръцки градове и имат силно политическо влияние. Питагорейският 

съюз иска да бъде начело на управлението в цяла Южна Италия. Той има клонове в Тарент, 

Хераклиум, Метапонт, Реджиум, Химера, Катана, Агрифенте, Сибарис, а според Аристоксен - и при 

етруските. Питагор има голямо влияние в тези големи и богати градове и човек не би могъл да си 

представи власт по-възвишена, по-либерална и умиротворителна. Навсякъде където се появява, той 

установява ред, справедливост и общо съгласие. Повикват го при един тиран на Сицилия и само с 

красноречието си Питагор го убеждава да се откаже от богатствата, придобити безчестно, как то и от 

властта, която е заграбил. Питагор превръща градовете в независими, като премахва подчинението 

помежду им. Толкова благотворни са неговите действия, че когато обикаля градовете, хората говорят: 

"Той идва не да поучава, а да лекува." 

Колкото по-неуязвимо е върховното влияние на един велик ум и характер, магията на неговата 

душа и ум, толкова по-силна е завистта и омразата, които те предизвикват. Питагор властва вече 

четвърт век и вече наближава деветдесетгодишнината си, когато идва противодействието. Искрата 

възпламенява градът, който съперничи на Кротон. Там народът побеждава аристократите. Петстотин 

изгнаници искат убежище в Кротон, но Сибарис държи те да им бъдат върнати от страх да не разгневят 

враждебния град управниците на Кротон са готови да изпълнят искането, но се намесва Питагор и по 

негово настояване нещастниците не са предадени на техните врагове. В отговор обаче Сибарис обявява 

война на Кротон. Войската на кротонците, предвождана от ученика на Питагор, прочутия атлет Милон, 

нанася страшно поражение на сибаритите. Градът им е превзет, ограбен, разорен и сринат до основи. 

Невъзможно е да се допусне, че Питагор е одобрил подобни действия, защото те са несъвместими с 

принципите на всеки посветен в тайните. Но нито той, нито Милон съумяват да възпрат развихрените 
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страсти на една победоносна войска, възбудена още повече поради старата омраза и несправедливото 

нападение. 

Всяко отмъщение на човек или на цял народ води след себе си сблъсък на разбушувани страсти. 

Отмъщението на Кротон е страшно и последиците от него се прехвърлят върху Питагор и неговата 

школа. След превземането на Сибарис народът иска подялба на земите. Демократическата партия е 

недоволна от удовлетворяването на това искане и предлага смяна на държавното устройство, която 

премахва привилегиите на Съвета на хилядата и унищожава Съвета на тристата, като установява само 

една власт: всеобщото гласоподаване. Няма съмнение, че питагорейците, които участват в Съвета на 

хилядата, са против тази реформа, защото тя е несъвместима с техните принципи и подкопава основите 

на Питагоровото дело. Но тълпата вече не поддържа питагорейците - тайната и превъзходството 

винаги възбуждат омраза. Разразява се бясната ярост на демагогията, а неприязънта към самия Питагор 

укорява избухването. 

Години преди това в школата идва някой си Цилон. При цялата си строгост в подбора на ученици 

Питагор отказва да го приеме заради буйния му и упорит характер. Затова Цилон става враг на 

Питагор. Когато общественото мнение постепенно се обръща против учителя, Цилон създава събрание 

от средите на народа. Той успява да привлече на своя страна народните водачи и подготвя метеж, 

който трябва да започне с прогонване на питагорейците. Веднъж пред възбуденото множество Цилон 

се изкачва на трибуната и чете откъси от тайната книга на Питагор "Свещената дума", като ги 

изопачава и променя. Някои оратори се опитват да защитят братята на мълчанаето, уважавани дори от 

животните, но думите им се посрещат със смях. Цилон няколко пъти взима думата и доказва, че 

религиозният катехизис на питагорейците е истинско покушение срещу свободата. 

- Отгоре на това - говори Цилон – какъв е този учител, този псевдополубог, който изисква пълно 

подчинение от учениците си, по чиято заповед те всички викат: "Учителят каза!" Какъв е той, ако не 

тиран на Кротон, и то най-лошият от тираните, защото е таен! Какво свързва всички членове на 

питагорейския съюз в неразделна дружба, ако не омразата и презрението към народа! В устата им 

винаги са думите на Омир, че царят трябва да бъде пастир на своя народ. Значи за тях народът е само 

едно стадо. Да, самото съществува не на братството е постоянен заговор против правата на народа. 

Няма да има свобода в Кротон, докато то не бъде унищожено! 

Един от членовете на народното събрание, обзет от чувство за известна справедливост, извиква: 

- Нека бъде позволено на Питагор и питагорейците да се оправдаят, преди да бъде осъдени! 

Но Цилон отговаря високомерно: 

- Нима питагорейците не ви отнеха правото да обсъждате и да се намесвате в политическите 

решения? За що сега трябва да ги изслушваме? Те не ви питаха, когато ви отнеха правото да се 

произнасяте по съдебни те дела, затова и вие ги унищожете, без да ги изслушате! 

Тези думи се посрещат с гръмки възгласи и духовете все повече се възбуждат. Една вечер, когато 

четирий сетимата главни членове на братството са в къщата на Милон, Цилон подстрекава 

множеството и то обгражда къщата. Питагорейците, сред които е и Питагор, запречват вратите, но 

разярената тълпа подпалва дома. Почти всички от първите ученици на Питагор, цветът на школата и 

самият учител загиват в пламъци те на пожара, а двама са убити от тълпата*/*Това е Версията иа 

Диоген Лаерций за смъртта на Питагор. Според Дикеарх, цитиран от Порфирий, учителят оцелява 

заедно с Архит и Лизид. После той броди от град в град и стига до Метапонт, където умира от глад в 

храма на музите. Жителите на Метапонт твърдят обаче, че са посрещнали добре мъдреца и той умрял 

спокойно там. Те показват на Цицерон къщата и гроба му. Забележително е, че дълго след смъртта на 

учителя градовете, в които той е бил най-преследван при демократичния преврат, си оспорват честта 

да са го приютили и спасили. Градовете в Таренския за лив спорят за останките на философа със 

същото ожесточение, с каквото йонийските градове обсебват славата да са родното място на Омир. За 

тези факти вж. Шенье. Питагор и питагорейската философия./. Оста ват живи само Архит Тарентски и 

Аизид. 

Така умира този велик мъдрец, този божествен човек, който се опитва да приложи мъдростта си в 

общественото управление. Убийството на Питагор е сигналът за една демократична революция в 

Кротон и в Таренткия залив. Италийските градове прогонват учениците на Питагор, школата е 

разрушена, а възпитаниците се пръсват в Сицилия и Гърция, разкривайки учението на учителя. Лизид 

става учител на Епаминонд. След нови революции питагорейците успяват да се завърнат в Италия при 

условие да не създават политически органи. Братството продължава да свързва учениците - те се 

смятат за членове на едно семейство. Един от тях, изпаднал в крайна нищета, е приютен в някаква 

гостилница. Преди да умре, той изписва на вратата й някакви тайнствени знаци и казва на 

гостилничаря: 
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- Бъди спокоен, някой от моите братя ще плати дълга ми. 

Година след това чужденец минава покрай вратата, вижда знаците и казва на гостилничаря: 

- Аз съм питагореец. Един от моите братя е умрял тук. Кажи ми колко ти дължа за него? 

Братството съществува двеста и петдесет години. А идеите и традиците на учителя живеят и до 

днес. 

Възраждащото влияние на Питагор върху Гърция е много силно. То се упражнява тайно, но 

правилно в храмовете, които той е посетил. Ние го видяхме в Делфи да придава нова сила на 

прорицателската наука, да укрепва авторитета на жреците и с изкуството си да създава образцовата 

Пития. Благодарение на тази реформа, която възхищава сърцата на жреците и душите на посветените в 

тайните, Делфи се превръща в нравствен център на Гърция. Това става видно по време на персийските 

войни. Само трийсет години след смъртта на Питагор азиатският циклон, предсказан от самоския 

мъдрец, се разразява над бреговете на Ела да. В епичната борба на Европа против варварска Азия 

олицетворението на свободата и цивилизацията - Гърция - има подкрепата на науката и гения на 

Аполон. Патриотичният и религиозен дух на Аполон укротява зараждащото се съперничество между 

Спарта и Атина. Той вдъхновява Милтиад и Темистокъл. Въодушевлението е толкова голямо при 

Маратон, та атиняните дори вярват, че двама воини, изтъкани от светлина, се сражават в техните 

редове. Някои разпознават в тях Кастор и Полукс. Когато нашествието на Ксеркс, десет пъти по-силно 

и по-страшно от нахлуването на Дарий, преминава Термопилите и стига в Елада, делфийската Пития 

посочва пътя към спасението на атинските пратеници от висотата на триножника си и помага на 

Темистокъл да победи в битката при Саламин. Описанието на Херодот трепти от накъсаните й слова: 

"Напуснете домовете си и високите хълмове на кръглия град... Огънят и страшният Марс, седнал в 

сирийска колесница, ще сринат вашите кули... Храмовете се разтърсват, по стените им тече студена 

пот, а от сводовете им черна кръв... Напуснете моето прорицалище. Нека дървена стена бъде вашата не 

престъпна крепост. Бягайте!  

О, божествени Саламин, колко гибелен ще бъдещ ти за децата на жената!* /*В езика на 

храмовете изразът син на жената обозначава нисшата степен на посвещаването в тайните. Жената 

представлява Природата. Над нея стоят синовете на мъжа, или посветените в тайните на Духа или 

Душата; синовете на Боговете, или посветените в тайните на космогоничните науки, и най-накрая 

синовете на Бога, или посветените в тайните на висшата наука. Пития нарича персите синове на 

жената, посочвайки с това характера на тяхна та религия. Приеман буквално, този израз е лишен от 

смисъл./  

Според Есхил сражението започва с един призив, които прилича на пеан - химна в чест на 

Аполон: "След малко денят с белите си бързи коне пръсна над света блестящата си светлина. В този 

миг силен вик, подобен на свещена песен, еква в редиците на гърците и ехото на острова го повтаря с 

хиляди поразяващи гласове." Трябва ли да се учудваме, че елините, упоени от победата си в битката на 

Микале срещу Азия, избират за свой призив "Хеба" - богинята на вечната младост? Да, духът на 

Аполон подкрепя гърците в войни. Религиозният устрем извършва чудеса, пробужда живи и мъртви, 

освещава трофеите и позлатява гробовете. Всички храмове са ограбени и опустошени, но светилището 

в Делфи оцелява. Персите идват да унищожат светия град. Всички треперят. Но Богът на слънцето 

казва чрез гласа на великия жрец: "Аз сам ще се защитя!" По поръка на храма целият град опустява. 

Жителите му се скриват в пещерите на Парнас и само жреците остават пред храма заедно със 

свещената стража. Персите влизат в града, занемял като гробница, и само статуите ги гледат. Черен 

облак се вие в дъното на прохода. Разнасят се гръмотевици и поразяват нахлулите войски. Две 

грамадни скали се откъсват от върха на Парнас и смазват много перси */*"Още се вижда това в 

оградата на храма на Минерва", твърди Херодот, VIII, 39. Двеста години по-късно галското нашествие 

е отблъснато по същия начин. И тогава се разразява буря и гръмотевици падат върху галите; зе мята се 

разтърсва под краката им; те имат свръхестествени видения. Храмът на Аполон е спасен. Тези све 

дения всъщност доказват, че жреците на делфийския храм могат да си служат с електрическите 

явления с помощта на тайните сили, подобно на халдейските маги. По въпроса виж. А. Тиери. История 

на галите, I, 246./. В същото време от храма на Минерва се чуват викове и пламъци бликват от земята, 

под краката на нашествениците. Уплашени от тези чудеса, варварите отстъпват. Войската се разбягва 

ужасена. Богът сам се е защитил. 

Но нима тези чудеса щяха да станат, нима щяха да съществуват тези победи, които човечеството 

смята за свои, ако трийсет години преди това не се бе появил Питагор в делфийското прорицалище, за 

да разпали отново свещения огън? Можем да се съмняваме в това. 

Само още няколко думи за влиянието на учителя върху философията. Преди него съществуват, от 

една страна, физици, а, от друга - моралисти. Питагор обединява нравствеността, науката и религията в 
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своето езотерично учение, което се опитахме да изясним чрез самото питагорейско посвещаване в 

тайните. Философът от Кротон не сътворява, а вдъхновено организира изначалните истини в науката. 

Ето защо избрах ме неговата система като най-добрата рамка за едно пълно изложение на тайното 

учение и на истинската теософия. 

Онези, които заедно с нас са проследили мисълта на учителя, са разбрали, че в основата на това 

учение блести слънцето на Единната Истина. Нейните лъчи са разпръснати във философиите и 

религиите, но центърът им е в това учение. Какво е необходимо, за да съумеем да проникнем в него? 

Наблюденията и разсъжденията не са достатъчни. Необходимо е да можеш добре да съзерцаваш. 

Питагор е първостепенен мъдрец и посветен в тайните. Той притежава ключа на тайните науки и на 

духовния свят, тъй като черпи знанията и мъдростта си от първоизточника на Истината. И тъй като 

към тези висши способности на разумната си и вдъхновена душа той прибавя  внимателното  

наблюдение  на видимата природа и вещата класификация на идеите с помощта на възвишения си 

разум, той е най-добре подготвеният, за да построи зданието на науката за космоса. 

Всъщност това здание никога не е било разрушавано. Платон, който заема от Питагор цялата му 

метафизика, схваща напълно неговата мисъл, макар и да я излага по-неясно. Александрийската школа 

се заселва във високите етажи на зданието, а съвременната наука заема неговия първи етаж и укрепва 

основите му. Множество философски школи, мистични или религиозни секти населяват отделни части 

на зданието, но нито една философия не обхваща сградата в нейната цялост. Именно тази цялост се 

постарахме да открием тук в нейната пълна хармония и в единството й. 

 

 

 

 

 

 

 

 


