Проблемът „Изток-Запад” във войната
в Украйна
Март Атанасов

Широкомащабно отприщилият се на 24 февруари
2022 г. военен конфликт в Украйна може да бъде
разгледан както от екзотерична, така и от езотерична
гледна точка, каквато по принцип трябва да заема
обществото на антропософите в Дорнах, Швейцария,
ако иска да остане вярно на завета на основателя си
Рудолф Щайнер да бъде активна, дори водеща страна в
световните събития. Тя е възможна благодарение на
оставените от него не малко на брой сведения,
засягащи проблема както във външно, така и в поважното вътрешно, или „душевно“ отношение.
Фундаментални за това за нас се явяват две сведения
от Рудолф Щайнер от месец декември 1917 г., в едното
от които той, без видима връзка с останалото, заявява:
„През 1914 г. започна едно събитие в света, което в
началото можеше да се нарече война между
Антантата и силите на Средна Европа. Но под
повърхността на това, което може да се нарече по
този начин, господства нещо съвсем друго, един
срещу друг се изправят съвсем различни врагове. И в
наши дни се заявява един сериозен симптом, който
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тлее под повърхността на това, което съвсем
неправилно наричаме война между Антантата и
силите на Средна Европа. И това е симптомът,
състоящ се в трагичния сблъсък на населенията на
Северна и Южна Русия – един значителен симптом
за това, което тлее под повърхността на
събитията“.1
Два дни по-късно, в лекция от 24. декември 1917 г.,
Рудолф Щайнер отново засяга въпроса, като казва, че
може да се види подписът на това, „което в този
момент,
когато
са
се
разгърнали
тези
катастрофални събития, се е подготвяло и което
сега… намира своя симптоматичен израз в
настроението, царящо между Северна и Южна
Русия, в разразяването на руско-украинската
вражда. Този симптом ще се освети много повече,
ако се обърне внимание на събитията, които едва се
подготвят, а не всичко това, което хората днес
смятат за значително, изхождайки от любовта си
към удобствата“.2
Руският изследовател Генадий Бондарев пръв обръща
внимание на тези сведения от Щайнер веднага след
началото на войната през 2014 г. в своето
своевременно изследване „Събитията в Украйна и
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възможните бъдещи сценарии – част 1“. На някои
негови черти ще се спрем по-нататък. Що се отнася до
това обаче, което Рудолф Щайнер казва по-горе, то е
повлияно от извършеният два месеца преди това
Октомврийски преврат в Русия, който успява да
замени царската власт с болшевишка, продължила 72
години – до 1989 г. Същественото е, че неговият
замисъл всъщност не е руски, а английски, за което
говорят както Рудолф Щайнер, така и английският
окултист Джордж Харисън в публикувания през 1896
г.
негов
сборник
с
лекции
под
надслов
„Tрансцендентална вселена“. Черпейки сведения от
свои колеги окултисти, в него той хладнокръвно
описва техните планове за Русия:
„Руската империя трябва да умре, за да живее руският
народ, а осъществяването на мечтите на панславистите
ще покаже, че Шестата арийска подраса е започнала
да живее свой собствен интелектуален живот след
приключването на детския й период. Не е нужно да се
занимаваме повече с въпроса, а само да кажем, че
националният характер ще позволи провеждането на
експерименти със социализма, политически и
икономически, които биха причинили безброй
затруднения в Западна Европа. Това се дава само като
илюстрация на един закон, който е универсално
приложим и в окултната наука е известен като „закон
за съответствията“. Трябва да се има предвид, че в
окултната наука дедуктивният метод се използва за
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правене на открития, а индуктивният – за доказването
им“3.
Рудолф Щайнер коментира това сведение в своите
лекции, давайки още подробности за извършения
Октомврийски преврат, както и информация за
замислената от същите окултни кръгове Първа
световна война. Именно с нея е свързан „трагичният
сблъсък на населенията на Северна и Южна Русия”,
за който той говори и на който ставаме свидетели днес.
Той възпламенява тлеещият под нейната повърхност
конфликт, в който обаче реално не воюват Украйна и
Русия, а един срещу друг се изправят старите, „съвсем
различни врагове“ – глобалният Изток и глобалният
Запад. Или, както казва по този повод Щайнер на
друго място, „войната се води между Запада и
Изтока, а това, което е по средата, трябва да бъде
смляно или унищожено, защото Западът и Изтокът не
мислят по един и същ начин. Човечеството не може
иначе, освен да страда заради несъвместимостта на
Запада и Изтока“.4
C. G. Harrison, The Transcendental Universe: Six
Lectures on Occult Science, Theosophy, and the Catholic
Faith : Delivered Before the Berean Society, Second
edition, George Redway Publishing, London, 1896, втора
лекция, стр. 51-52, или на адрес:
https://archive.org/details/transcendentalun00harr/page
/50/mode/2up
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Разликата между днешния конфликт и този от 1914 –
1918 г., както и от продължението му от 1939 – 1945 г., е
тази, че се разиграва изцяло на полето на единия от
противниците, а именно – в Източна Европа. Тоест
полето на сражението е изместено, но враговете са
същите. Само привидно това са воюващите един срещу
друг руски и украински нации (не народи), а реално
отново са Западът (Западна Европа, САЩ, Америка
или Западното полукълбо като цяло) и Изтокът
(Русия, Украйна, Източна Европа, Азия или Източното
полукълбо като цяло). Единият е воден от своя
западен, англо-американски окултен елит, а другият –
от своя, което е интересното, източноевропейски
окултен елит, за който се знае малко.
Така от тези две основни за нашия случай сведения от
Щайнер става ясно, че, първо, става въпрос за една
нова Трета Световна война, която започва в Украйна с
тенденцията да обхване и други територии. Второ,
между руския и украинския народи няма разлика, а
това е един и същ руско-украински народ, разделен на
две враждуващи нации! Предвид това, че основно той
трябва да подготви семето на бъдещата, глобална
Славянска културна епоха, свързана със създаването
на една нова, прогресивна социалистическа система на
съжителство, можем да предположим, че борбата
срещу него е свързана с желанието за неговото
овладяване. Това също е предвидено от Щайнер, който
казва,
че
„овладяването
на
зародиша
на
социалистическия импулс е висшата цел на
въпросната антисоциална група. Тя няма да може да
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бъде постигната, ако Централна Европа потърси
обединение със зародишния импулс на Изтока. В
момента, в който Централна Европа разкрие този факт
на света, една неистина ще бъде заменена с истина. По
един или друг начин войната ще продължи дотогава,
докато германците и славяните не се обединят в името
на общата цел за освобождението на човечеството от
робството на Запада. Алтернативата е само една –
лъжата, която Западът използва за своите цели, да
бъде разобличена със заявлението, че създателите на
англо-американизма
са
двигателите
на
едно
движение, което се корени в импулсите на Френската
Революция и цели създаването на световно господство
по капиталов път и използването на революционни
фрази само за прикритие. В противен случай
противопоставянето на световното господство на една
окултна група от англо-американския свят в бъдеще
ще се осъществи по кървав път от поробения
германско-славянски свят, с което истинската духовна
цел на Земята ще бъде спасена“.5
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