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КАБАЛА В ИСТОРИЯТА

ТАЙНОТО ЗНАНИЕ НА ДРЕВНОСТТА

Преди да преминем непосредствено към 
практиката, може би си струва да разясним ос-
новните положения на Кабала, да разкажем как-
во всъщност е това учение. Съвременният ен-
циклопедичен речник разказва за нейния про-
изход следното:

Кабала е окултно учение с корени в юдеизма, из-
разено в езотерико-символична форма. Съгласно 
неортодоксалната юдейска теология съществуват 
три компонента на религиозната традиция – закон, 
душата на закона и душа на душата на закона. Пър-
вото понятие се отнася към Тората, второто – към 
Талмуда, и третото – към Кабала. Ако закона са уче-
ли всички деца на Израил, а Талмудът се е откри-
вал на равините, то Кабала е била достъпна само 
за висшите степени на посвещение. Когато Мойсей 
три пъти се изкачвал на планината Синай и оста-
вал насаме с Бог по 40 дни, пред него всеки път 
се откривал нов, по-дълбок пласт на учението. Про-
рокът е посветил в учението 70 старейшини, които 
от своя страна са започнали да го предават от уста 
на уста на най-достойните. Впоследствие кабалис-
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тите се опит вали да опознаят тайното съдържание, 
зашифровано от пророка в първите четири глави на 
Тората.
Първоначално Кабала съществувала като устна 
традиция. Посветените вярвали, че кабалистични-
те принципи са предадени от Бог на ангелите още 
преди човекът да бъде изгонен от Рая. Ангелите са 
ги връчили на падналия Адам, за да може чрез зна-
нието човечеството да си върне изгубеното поло-
жение. Адам бил посветен в тайнството на Кабала 
непосредствено от ангела Разиел. Други ангели са 
съдействали за обучението по кабалистика на след-
ващите патриарси. Учител на Сима е бил Тофиел, 
Исак – на Рафаил, Мойсей – на Метатрон, Давид 
– на Михаил. Други народи са се приобщавали към 
Кабала по времето на пребиваването на евреите 
в Египет.
Съгласно Елифас Леви Кабала се състои от три вели-
ки книги – „Сефер Йецира“ (Книга на Творението), 
„Сефер ха Зохар“ (Книга на Величието) и „Апока-
липсис“ (Книга на Откровението). Каабалистите са 
смятали, че автор на „Сефер Йецира“ е Авраам. В 
действителност най-вероятно я е написал равинът 
Акиба. Предполага се, че „Сефер ха Зохар“ е била 
написана от ученика на Акиба – равина Симон 
(Шимон) бен Йохай. Наместникът на император 
Марк Антоний Луций Вер го осъдил на смърт, но ра-
винът успял да се скрие, като се заселил за 12 го-
дини в пещера, където с помощта на ангела Елиас 
съставил книгата „Зохар“. Симон разработил слож-
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ната система на символизма „Голямото“ и „Малко-
то множество“. Смъртта на равина е приета като 
угасване на лампата на Израил. Книгата на Симон 
била открита и представена пред света чак след 12 
века от Моше де Леон. Много изследователи пред-
полагат, че Де Леон е истинският автор на „Зохар“. 
Също така не са установени времето на написване-
то и авторството на приписвания на Йоан Богослов 
„Апокалипсис“.

Въпросите са повече, отколкото отговорите, 
нали? Впрочем така е и с всички видни учени в 
човешката история. Е, да се опитаме да просле-
дим пътя на героите, за които се говори в текста. 

И така, какво е Кабала?
Сложно е да се отговори на този въпрос, а 

пък и едва ли може да се създаде пълноценна 
представа за нея на толкова малко страници. 
Най-общо казано, Кабала е учение, възникнало 
на основата на Петокнижието Мойсеево (Тора-
та, Стария завет). По своята същност предста-
влява тълкувание и обяснение на библейските 
метафори и заповеди, които някога са се преда-
вали от уста на уста, а през Средновековието са 
придобили писмена форма.

Да, действително по традиция се смята, че 
Кабала се е появила на бял свят едва ли не за-
едно с Тората. Тя била затворена наука, която се 
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предавала изключително на избраници. Евре-
ите винаги бдително са следили тайните зна-
ния да не попаднат в ръцете на опасни люде и 
да не послужат за злодеяния. Както и да е било, 
но отгласи от учението и трошички от знанието 
от време на време са изтичали извън пределите 
на еврейското общество.

Макар кабалистичната мъдрост да била 
предназначена само за посветени и образовани 
хора, в древния свят знаели за нея. В онези вре-
мена не съществували строги тайни, особено в 
религиозно-философската област на знание-
то. Повечето хора – необразовани, неграмотни, 
умеели само да се грижат за прехраната си и 
просто не можели да схванат същността на уче-
нието, което се откривало пред тях. Докато уче-
ните мъже от класическа Гърция, най-видните 
философи, отдавали дължимото на кабалистите 
и почтително ги изслушвали.

Като първи в този списък на мъдрите тряб-
ва да се спомене Питагор. Съвременниците му 
имали непредпазливостта да го обвиняват в 
плагиатство, че е заимствал абсолютно всички 
положения на учението от еврейските мъдреци. 
Разбира се, подобно твърдение е чиста ерес. Пи-
тагор не е бил плагиат. Той много пътешествал 
из Египет, Нововавилонското царство и други 
страни и като се върнал, основал в Южна Ита-
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лия философско общество. В това общество, 
или Питагорейската школа, се изучавали науки, 
особено аритметика, геометрия и астрономия 
и били направени важни открития. Питагор от-
крил, че четирите известни дотогава музикални 
интервала може да се изразят в пропорции меж-
ду цифрите 1 и 4. Ако четирите ноти могат да 
се изразят с цифри, смятал Питагор, то вероятно 
всичко съществено също може да се предаде с 
числа. Именно тези основни положения, разра-
ботени от Питагор през VІ век преди новата ера, 
са залегнали в основата на днешния вариант на 
науката за числата – нумерологията.

Питагор успял да възпита около 2000 после-
дователи. Той бил прекрасен оратор и макар да 
не е оставил след себе си писмени трудове (ка-
балистичните знания, както си спомняте, също 
били записани доста по-късно), неговите речи 
били запомнени от учениците му. Именно Пи-
тагор въвел в употреба думата „философ“ – т.е. 
„любител на мъдростта“, и отделил философия-
та в отделна дисциплина, стояща по-високо от 
практическата мъдрост. В онези времена фило-
софът и математикът се разбирали без много 
усилия и не възприемали за своите науки като 
отделени с непроницаеми бариери. Затова уче-
ните изучавали числата от гледна точка и на 
философията, и на математиката. Платон и Ари-
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стотел изисквали от учениците си уверено вла-
деене на математиката, а повечето математици 
в древността били добре запознати с философи-
ята на своето време.

Съгласно Хермип от Смирна (около 200 г. 
пр.н.е.), известен историк, Питагор е почерпил 
поне част от идеите си и теориите си от еврей-
ските учители. И Клеарх, ученик на Аристотел, 
бащата на формалната логика, съобщава, че не-
говият учител е задължен за мъдростта си на 
учените евреи.

За ученици на Питагор може да се смятат 
Платон и Аристотел, макар те да са живели ня-
колко столетия по-късно. Имената на тези два-
ма велики философи са известни на всеки обра-
зован човек.

Може би Платон вдействителност е бил за-
познат косвено с основните положения на Каба-
ла чрез учението на Питагор, на когото останал 
поклонник през целия си живот. Кабалистични-
те принципи той предал и на своя ученик Ари-
стотел.

Много по-късно Исак Нютон пише, че според 
него няма нищо учудващо, ако се окаже, че Пла-
тон е заимствал знания от Кабала и ги е поло-
жил в основата на своята философска система.
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