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Абстрактната живопис е изключителна, необикновена и трудно 
предвидима стъпка в историята на изкуството пред прага на Най-новото 
време. Тя се случва едновременно с настъпването на  Съвременната епоха в 
тревожните години преди Първата световна война. На територията на 
имперска Русия, през 1910г, се ражда първото абстрактно произведение - 
акварелът на Василий Кандински, с  който започва безпредметното 
изобразяване в живописта. Абстрактният изобразителен език разтърсва 
толкова силно света на изкуството, че ударът върху него е равносилен на 
Великата Октомврийска, като аналог в хода на историята. Философската и  
идейна платформа, върху която е създаден може да се смята в широк 
смисъл за основата на всички стилове в съвременното изкуство, доколкото 
по същността си те са концептуални, т.е. не могат да съществуват без 
рационална подкрепяща платформа. По този начин, феноменалността му, 
бележи не само историята на Руския авангард, а и пътят на световното 
Съвременно изкуство. 

Пътят на Кандински да бъде теоретик и изпълнител на този нов 
художествен изказ, е въплатен в революционния за 1910г. негов труд  „За 
духовното в изкуството”. В Русия дълго време няма ярък изследователки 
интерес към това явление, въпреки яркостта на радикалното му  
ходожествено виждане. Първите дълбоко сондиращи интереси към това 
явление в живописта идват от Запада, сякаш за да посочат на руските 
изследователи ценността, която те се затрудняват да видят отвътре. Може 
би за това допринасят интелектуалните условия, в които руската душа 
битува и от няколо века е приела за даденост. Това са условията на дълбоко 
привикналост към чудатостите, които руснакът е способен да създаде, чрез 
склонността си към изключително задълбочаване и потъване в определени 
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теми, жадуващ всъщност духовно извисяване и политане. Тази полюсна 
порядъчност на неговата вътрешна реалност обяснява случването на 
крайни по същността си дела във всички аспекти на живота, така както и 
отвореността на прегръдката с която руснаците приютяват навлизащите 
духовни и псевдодуховни течения на тогавашното европейско време.  

В началото академичният интерес към феноменалността на 
абстракцията е насочен само към външните революционни белези на 
изобразителния език и бавно достига до сериозни проучвания на неговата 
вдъхновителната основа. Дълго време изследванията се задоволяват да 
изтъкват като причини някои от поводите, които самият Кндински посочва 
за  достигането му до такава промяна. Колкото по-дълбоко се търсят 
причините, които го довеждат до абстрактната интерпретация на 
обективната действителност, толкова повече различни научни дискурси 
насочват обектив към проблема. Първоначално темата е интересна за 
изкуствознанието, но днес тя попада периферно в обсега на историческите, 
философските и все по-централно в този на психологическите, духовно-
религиозни дискурси. Не на последно място, фактор за нейното развитие 
представлява интересът, който модерните и съвременни общества 
проявяват към въпроси за духовното.

Историографията по проблема за Кандински и корените на 
абстрактното художествено виждане  очертава две основни тенденции. 
Първата е свързана с погледа на западни автори, които в основата на 
еволюцията на това изкуство поставят формирания изцяло, през окултното 
влияние светоглед на Кандински. Основоположник на това виждане става 
Сикстен Рингбом1, който през 1970 г. смело поставя въпроса за сериозното 
влияние на мистичния свят, Теософията, Антропософията и други негови 
производни течения и учения, върху изповядваната от художника вяра в 
метафизичното, очакваната от него „Епоха на великото духовно”, към която 
светът според него се движи. Към този тип изследвания могат да се 
причислят и тезите на Морис Тъчман2, Джон Е. Боулт3 , Роуз-Каръл Уощън 

1Ringbom, S. The sounding cosmos: a study in the spirituality of Kandinsky and the genesis of abstract painting. 
Abo: Academia, 1970. 

2 Tuchman, M. The Spiritual in art: Abstract painting 1890 – 1985. N. Y., 1986

3 Bowlt, E. John. Esoteric Culture and Russian Society. Tuchman, M. The Spiritual in art: Abstract painting 1890 
– 1985. N. Y., 1986
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Лонг4,  Боулт и Уощън-Лонг заедно5, Роджър Липси6, Мария Карълсън7 , 
Джон Голдинг8, които стоят в ядрото на историографията по въпроса с 
„теософски”  контекст и ритмично я потвърждават през последните 
десетилетия. 

Най-забележителният пример от този вид историография е този от 
1986 г.,  на куратора от Лос Анджелес, Морис Тъчман, който събира 
седемнадесет световни учени, посветени на проблемите на езотериката и 
нейното отражение в световното изкуството.9  Обединено от тази обща 
платформа, изследването обхожда най-значимите художници, повлияни от 
идеите на окултното за цял един век от 1890 до 1985 г.  Излизането на този 
мащабен труд с  амбициозни цели, да събере в едно всички аспекти на 
проблема за „духовното в изкуството”, по пътя на навлизане на мистичното 
в него, потвърждава значимостта на темата, както и нейното преоткриване, 
като актуален проблем на нашето време. В седмнадесетте научни 
изследвания, фокусирани върху необичайните корени на модерното и 
съвремено  изкуство, изходна точка почти винаги представлява фигурата на 
Кандински.

Другият историографски подход по проблема е биографичният. 
Художникът Кандиснки е разположен в един широк социологически и 
исторически културен контекст, а ролята на езотеричната харизма е само 
един от евентуалните фактори за изчезването на предметната, сюжетна 
живопис  и трансформацията и в абстракция. Такъв е един от първите 
мащабни трудове за художника, този на Уил Грохман.10 

Първото обширно българско изследване, посветено на Кандински, 
като родоначалник на абстракцията, е това на д-р Боряна Кацарска. Едва 
през 2001, то запълва сериозната празнина от литература, свързана не 

4 Long, Rose Carol Washton. Occultism, anarchism, and abstraction: Kandinsky's art of the future// Art Journal, 
XLVI, issue 1 (spring 1987), 38-45.

5  Bowlt, E. John and Washton Long, R.-C. The Life of Vasilii Kandinsky in Russian Art:  a study of "On the 
spiritual in art" by Wassily Kandinsky. Slavic Review, Vol. 40, No. 3 (Autumn, 1981), pp. 513-514.
 
6 Lipsey, R. An Art of our Own - The Spiritual in Twentieth-Century Art, Boston and Shaftesbury: Shambhala, 
1988.

7  Carlson, M. No religion higher than truth. A history of the theosophical movement in 
Russia, 1875-1922. Princeton, 1993.

8  Golding, J. Paths to the Absolute: Mondrian, Malevich, Kandinsky, Pollock,  Newman, Rothko and Still. 
Princeton University Press, 2000

9 Tuchman, M. The Spiritual in art: Abstract painting 1890 – 1985. N. Y., 1986.

10 Grohmann, W. Wassily Kandinsky: Life and Work. N. Y.: H. N. Abrams, 1958. 
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просто с художника, а имаща допирателно отношение към мистичния 
произход на неговото вдъхновение. Прочитът на проблема тук се стреми 
по-скоро да „впише текстовете на художника в максимално широка 
типологична рамка”11, „в пределно близък, културно-исторически 
контекст”12, „отколкото да се посочва конкретен източник на теоретично 
влияние”13, накъдето според автора вървят в еволюцията си повечето 
подходи по проблема. Поради този изследователски избор тук присъства 
убеждението за еклектичността на фактори и за неприемането на твърде 
категорични причислявания относно възможните мистични влияния върху 
Кандински. Достойнствата на този текст са в това, че предоставя 
изчерпателен коментар на основополагащата историография с езотеричен 
контекст, но в никакъв случай тежестта на изследването не е в 
задълбочаването по посока на такова виждане. 

Желанието на това микро изследване да се навлезе по-обстойно в 
причините на проблема през окултния ракурс не е предпоставено. 
Изначалното, което подсказва този подход, е крайният и ексценстричен 
характер на явлението, предполагащо подобна генезисна основа. На второ 
място това е съществуващата психологическа нагласа на онова време, 
атмосферата на мистичния Fin de siècle (както е приет да се нарича 
преходът от 19 към 20 век  в Русия), която се явява матрица за оформянето 
на аналогично микро-психологическо ниво в конкретни личности. В този 
смисъл, показателен и „синхроничен” е фактът, че имено на прага на 20 век 
все повече от фактически съществуващите, но неозаконени ментални 
реалности вървят по посока на структурирането си под някакъв тип 
обществено озаконяване, приемане. Така например или даже централно 
значим е фактът, че от края на 19 век, само за 20-тина години от 
изследвания върху телепатията, хипнотизмът, психокинезата и 
физическите аспекти на спиритуализма в Британското общество14  за 
изследване на паранормални феномени се достига до академичната 
институционализираност на интереса към парапсихологията в 
Станфордския университет. В днешно време университетите в Лондон, 
Станфорд, Харвард, Калифорния, Амстердам развиват научни изследвания 
в сферата на свръхестественото от няколко десетилетия.15 

11 Кацарска, Б. Кандински и смисълът на изкуството. София, 2001, с. 87.

12 Пак там. с. 9.

13 Пак там. с. 87.

14 Weaver, Z. History of The Society for Psychical Research.
 http://www.spr.ac.uk/page/history-society-psychical-research-parapsychology 

15 Hanson, J. 13 University-Sanctioned Paranormal Research Projects. JFK University. http://mentalfloss.com/
article/54450/13-university-sanctioned-paranormal-research-projects

http://www.spr.ac.uk/page/history-society-psychical-research-parapsychology
http://www.spr.ac.uk/page/history-society-psychical-research-parapsychology
http://mentalfloss.com/article/54450/13-university-sanctioned-paranormal-research-projects
http://mentalfloss.com/article/54450/13-university-sanctioned-paranormal-research-projects
http://mentalfloss.com/article/54450/13-university-sanctioned-paranormal-research-projects
http://mentalfloss.com/article/54450/13-university-sanctioned-paranormal-research-projects
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Имено на фона на тези събития, около 1911-12 г. К. Г. Юнг 
прекратява своята академична кариера и общия си път със  своя учител З. 
Фройд, като дава свобода на интуицията си и разширява немислимо за 
времето си  полето на психоанализата с  навлизане в областта на отвъдното, 
метафизично и трудно за доказване поведение на подсъзнанието като 
свидетелство за реалност извън материята. Проблемите не просто на 
психиката, а на духа, които вълнуват Юнг се превръщат в прокарана и 
удобна пътека към замъка на парапсихичното, накъдето цялата тогавашна 
епоха гледа с  интерес. Дисерацията на Юнг, от 1903 г. е първият му опит  
да обясни свръхестествени феномени, като изследва света на окултното16. 
Небезизветната му лекция от 1905 г. за историята на спиритуализма17, 
който възниква като контратеза на материализма е показателна за 
значението на тези въпроси не само във фактическия но и в научния свят 
тогава. Излседвайки психичния живот на Изтока, посредством силата на 
китайската цивилизация, или древните основи на шаманизма, Юнг се 
превръща в научен основопожник на необходимите теоретични ядра, около 
които се върти фактическият вече свят на метафизичното в обществото и 
така той насочва интереса към духа, духовното, който е отдавна събуден. 

От днешен поглед, превръщането на окултното в научен интерес  на 
прага на 20 век, изглежда успокоява тогавашните предразсъдъци, че 
занимяния от този характер се осъждат строго от християнската религия. 
Това изследвне цели да изясни предпоставящата среда, изграждаща 
светогледа на Кандински, както и да зададе посока и ориентация в 
психологическите аспекти на модерното изкуство с окултизма. Изходна 
база е необходимостта от изясняване на понятието „духовно”, което е 
централно отправен проблем, както в „За духовното в изкуството” на 
Кандински, така и при прочит на вдъхновителните основи на модерното 
изкуство изобщо. В този смисъл, условно се приема, че понятията окултен, 
в смисъл скрит, таен аспект на действителността, езотеричен, 
метафизичен, паранормален или мистичен са придобили синонимно 
значение в историографията с  фокус върху тези влияния и тук ще бъдат 
използвани като такива. 

Историческият фон, на който се ражда абстрактното изкуство, е 
свързан с радикалните промени в съдбата на царска Русия в края на 19 и 
началото на 20 век. На второ, трябва да се отчете, че същата промяна е 
резултат от пренасяне и собствено видоизменение на научни, технически, 
съответно - психологически и духовни,  пренагласи на западното общество 

16 Jung, C. G.  "On the Psychology and Pathology of So-Called Occult Phenomena. 1903. http://dreamdoze.com/
wp-content/uploads/2010/12/psychology-and-pathology-of-occult-phenomena.pdf

17 Jung, C. G. Psychology and the Occult: (From Vols. 1, 8, 18 Collected Works) (Bollingen Series) Princeton, 

1978. 

http://dreamdoze.com/wp-content/uploads/2010/12/psychology-and-pathology-of-occult-phenomena.pdf
http://dreamdoze.com/wp-content/uploads/2010/12/psychology-and-pathology-of-occult-phenomena.pdf
http://dreamdoze.com/wp-content/uploads/2010/12/psychology-and-pathology-of-occult-phenomena.pdf
http://dreamdoze.com/wp-content/uploads/2010/12/psychology-and-pathology-of-occult-phenomena.pdf
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и Европейска цивилизация като цяло. В следствие на взаимодействие от 
тези две се създават условията за оформяне на новия светоглед на 
художниците, стоящи в основата на промяната в изкуството, успоредно в 
Европа и Русия.

След като преживява своя Златен век в първата третина на 19-то 
столетие, царска Русия преминава през политическа криза, която 
рефлектира силно в културно отношение, преди отново да настъпи времето 
Сребърният век в началото на следващото столетие. Причините за нея са 
многостранни, но в центъра им стои проблемът за изчерпването на 
монархическия и империалистически модел на фона на настъпващото 
Модерно време и новите форми на държавно управление в световен план, 
които му отговарят значително по-адекватно. В началото на 20 век царска 
Русия преживава три социални революции, като едната успява да 
преобърне наред със смяната на политическата фигура и типа обществен 
строй, и то прескачайки фазата на капиталистичеко натрупване (според 
марксистките постановки). Така Октомврийската революция ражда в 1917 
година изкючително разтърсващо нова историческа действителност. Тази 
ситуационна крайност на психическите нагласи като общо понятие, 
изразяваща случилото се, разпръсва потенциала си върху всички сфери на 
обществената мисъл. Руската интелигенция се държи на тази крайност на 
вълната съответно много преди случването на самите революции, още от 
средата на миналия век.

В света на изкуството, Н. Чернишевски е един от първите, който 
щурмуват революционно старата идеалистична естетика. Определяйки 
нови сфери за изкуството, като общоинтересното за човека, в своята 
дисертация „Естетическата връзка на изкуството към действителността”, 
от 1855 г. той заявява, че „красотата е живот” и защитава про-
реалистичната му същност.18  Еволюцията на изобразителното изкуство 
бележи своя репер и с при передвижниците, които в общия тон на 
европеската промяна на отхвърлене академичните ограничения, 
раздвижват и местната руска почва прес  60-те години на 19 век.  По този 
начин са направени първите стъпки към промяна на традициите и 
отхвърляне на статуквото, което цари в света на изкуството дълги столетия.

Камила Грей, съпруга на сина на руския композитор С. Прокофиев е 
автор на едно от най-сериозните класически структурирани и занимаващи 
се с външната феноменалност на историята на руския авангард 
изследвания. Тя говори за т.нар. Руски експеримент в изкуството, като го 
помества в границите от 1863 г., която се приема за официалната дата за 

18 Чернышевский, Н. Г. Эстетические отношения искусства к действительности. http://smalt.karelia.ru/
~filolog/lit/ch5_92.pdf

http://smalt.karelia.ru/~filolog/lit/ch5_92.pdf
http://smalt.karelia.ru/~filolog/lit/ch5_92.pdf
http://smalt.karelia.ru/~filolog/lit/ch5_92.pdf
http://smalt.karelia.ru/~filolog/lit/ch5_92.pdf
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раждането на руските передвижници19   и го подрежда до 1922 г. От тези 
широки граници на периода става ясно, че руската живопис не достига до 
идеята за абстракцията изведнъж, а че това изисква натрупване и то 
съзнателно по посока на търсена промяна на изобразителния език.20

„Светът на изкуството” (1898 – 1924)  на А. Бенуа, е движение в 
живописта, което  застава непосредствено пред Руския авангард и 
представлява негово крепително стъпало. То привлича ярките имена на К. 
Сомов, Л. Бакст, Н. Рьорих, С. Дягилев, творящи в прословутата вила в 
Абрамцево, в покрайнините на Москва. Поддръжници на „Светът на 
изкуството” стават И. Билибин, И. Левитан, В. Серов, К. Коровин, едни от 
водещите фигури на руската живопис, вече отхвърлила академичните 
ограничения, и догмите на традиционната естетика. Това обединение се 
превръща в самостоятелна философия, вдъхновена от идеята за изкуство, 
съществуващо изцяло на собствено основание и не почиващо нито на 
религиозни, нито политически, нито на социално пропагандни мотиви. 
Художници като Н. Рьорих правят за времето си малка революция в 
живописта, като се обръщат към нови хоризонти на изобразителния език и 
подготвят почвата за раждането на абстрактния образ.21

Периодът на царуване на Николай II (1894-1917) е този, който 
събира изключително силни творчески таланти, които експлодират във 
всички сфери на изкуството и случват един истински Руски ренесанс. 
Руската култура става междунардоно известна с преводна литература, а 
руските композитори и художници спечелват слава извън пределите на 
страната, в Париж, Виена, Берлин. След 1910 г. Москва се превръща в 
център на авангардното изкуство, където се осъществяват най-смелите 
художествени изложби. Имено желанието да се избяга от влошаващата се и 
смазваща духа политическа действителност дава импулсът за промяна на 
руската интелигенция. Русия става водеща в европейската култура, а 
имената на  Стравински, Кандински, Малевич, революционно променят 
езика на изкуството. Отхвърлянето от руския авангард на рационализма и 
действителността в този нов език са реакция имено срещу пълната морална 
и етическа деградация на ценностите, религията и съществуващите 
социални структури в страната. Те от своя страна са функция на многото 
нови научни открития като тези на Дарвин, Айнщайн, идеите на Ницше и 
Фройд. Чувството на изоставенсот, тревожност и загуба на контрол, които 
свързваме с  модерната култура намират израз в fin de si`ecle в Русия, 

19 И. Е. Репин, В. И. Суриков, А. К. Саврасов, И. И. Шишкин, В. М. Васнецов, В. А. Серов, А. Е. 
Архипов и др.

20 Gray, C. The great experiment: Russian Art 1863 -1922. London, 1962, 9-21.

21 Пак там, с. 35- 2.
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където хаосът и революцията надвисват с пълна сила, и въпреки това се 
превръшат в двигател на тези изумителни за изкуството явления. 22

Изпълнен с необикновена атмосфера Fin de siècle, повлиява 
изключително за светогледа на Кандински. Още в началото на „За 
духовното в изкуството” прозира изчерпаната надежда на неговото време 
за назрялата необходимост от промяна в изкуството. Същевремнено 
убедеността, че сме на прага на ново духовно царство говори за надежда и 
чувство за месианизъм и спасение, които стоят именно в ръцете на хората 
на изкуството. „Духовният триъгълник се движи бавно напред и нагоре.”23 
…Ние още сега стоим на прага на ерата на целесъобразното творчество и 
най-после, че този дух в живописта се намира в органична, пряка връзка с 
вече започналото изграждане на новото духовно царство, тъй като този дух 
е душата на епохата на великото духовно.”24 

Достиженията на Новото време са вторият катализатор за промяна в 
психологическата настройка на европейската цивилизация. Ироничното 
свойство на този момент обаче е, че колкото повече интелектуалността и 
рационализмът се засилват, толкова повече се загубват естествените връзки 
с изконните душевни устои и се обезличава способността за 
удовлетвореност и достатъчност чрез чистата вяра. Този безпорядък в 
ценностните представи и обзелата Русия тревожност Кандински описва 
във връзка със „Специалната теория на относителността”, която разтърсва 
физичните закони на света през 1905 г.: „Едно научно събитие разчисти 
едно от най-важните препятствия по този път. Това беше по-нататъшното 
деление на атома. Разпадането на атома се отъждествяваше в моята душа с 
разпадането на цялата вселена. Изведнъж рухнаха и най-дебелите стени. 
Всичко стана несигурно, всичко се разклати и размекна…Науката ми се 
струваше унищожена. Нейната най-важна основа се оказа само илюзия, 
грешка на учените, които не строяха в лъчезарна светлина със спокойна 
ръка своята божествена сграда камък по камък, а търсеха опипом в мрака 
случайни истини и сляпо вземаха един предмет за друг.”25

Разгледано в дълбочина, разклащането на традиционните устои на 
света започва още от епохата на Просвещението, когато развитието на 
науката и техническият напредък стават приоритетни за политиката на 
западните държави. Някои от откритията в научния свят са толкова 
разтърсващи, че правят революция в съзнанието на тогавашния човек и 

22 The Cambridge history of Russia. Volume II. Imperial Russia, 1689 – 1917. Cambridge University Press 2006. 
p. 107-109.

23 Кандински, В. За духовното в изкуството. София, 1998, с.32.

24 Пак там. с. 22.

25 Пак там. с.10.
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променят изцяло неговата психична нагласа.26 Резултатите обаче изискват 
промяна и на общественото устройство, и това време в политически план 
се оказва краят на абсолютните монархии. По-решаващата последица от от 
този напредък представлява ударът, който умозрителността нанася на 
религиозно синкретияния светоглед на европейския човек. Така 
рационализмът взема превес над душата правопропорционално на 
неспособността на вярата да се защитава адекватно емпирично. Въпреки 
уредеността на „Обществения договор”, обществото душевно разклаща 
своите устои, и това явление илюстрира най-добре образецът на 
европейската култура – Франция.

Известното като Френско окултно възраждане в този период 
представлява неделима част от европейския интелектуализъм, който 
възниква от развитието на Розенкройцерството, Масонството, 
Хуманистите, Месмеристите и други организации и кръгове, и води 
началото си от епохата на Ренесанса.27  Съчетано със секуларизацията в 
държавен план и последвалото отдръпване на човек от религията, 
характерна за френското общество през 19 век, всичко това довежда до 
успоредно компенсиране на празнотата от духовен живот, с проява на 
силен интерес към алтернативи на християнството, възникване на секти и 
неизброими тайни общества. Спазваща традиционната схема за културно 
донорство върху Русия, и в този момент Франция играе главна роля върху 
тамошната интелектуална атмосфера. Намесването на авторитетния и 
моден за тогава немски идеализъм, в разцъфтяването на френските окултни 
учения, създава невероятна привлекателност в руските очи. 

Според проф. М. Карълсън, (изследовател на историческата 
еволюция на мистичните учения в Русия), тази заразителна алтернативна 
действителност, изцяло идентифицира изкуството с  религията, а 
естетическите възгледи се превръщат в опорен метафизически светоглед на 
руския елит. Обръщането на руската душа и пълното и  отдаване в тази 
посока, според нея обаче, подкопават устоите на традиционния стожер на 
духовността - православието. Имено неговото отслабване олеснява 
ситуацията за появата на Теософията на Е. Блаватска, едно от най-
влиятелните езотерични проявления в историята на мистичните движения 
в цял свят. Силата на това учение, според проф. Карълсън, се крие  в 

26  Забележително е изследването на Лин Гамуел за влиянието на напредъка на науката и техниката от 
началото на 19 век върху света на изкуството,  стимулирайки преосмисляне в собствения му свят. Идеята, 
че света на науката,  културата и изкуството напредват заедно показва, че съществува външен фактор или 
още повече двигател за революцията в изобразителния език и художествения  свят изобщо.//Gamwell, L. 
Exploring Exploring the Invisible: Art, Science, and the Spiritual, Princeton University, 2003 

27Anderson, K. The Occult Revival in Nineteenth Century France. http://www.academia.edu/1371245/
The_Occult_Revival_in_Nineteenth_Century_France

http://www.academia.edu/1371245/The_Occult_Revival_in_Nineteenth_Century_France
http://www.academia.edu/1371245/The_Occult_Revival_in_Nineteenth_Century_France
http://www.academia.edu/1371245/The_Occult_Revival_in_Nineteenth_Century_France
http://www.academia.edu/1371245/The_Occult_Revival_in_Nineteenth_Century_France


10

способността му да обещае задоволяване на бошуващия духовен глад в 
руската душа. „Тайната доктрина”, обаче бележи не само художествените 
постижения, но и едни от последните моменти на дълбоко корумпираното 
руско общество: т.нар. общества на кафетата, появата на спекулативната 
фигура на Распутин, известните сбирки с името „салони на дявола”, 
модното пристрастяване към дрога и др. Без много усилия, Теософията 
намира своята ниша в културата на Руския Сребърен век поради простата 
причина, че споделя основната грижа на търсещата,  Господ творческа 
интелигения.  Тази предпоставка, илюстрира своя успех със заразяването 
на интелигенти като Владимир Соловьов, Николай Бердяев, Дмитрии 
Мережковскии, Андрей Бел, Николай Рьорих, Василий Кандински и много 
други. Дори Максим Горки и Анатолий Луначарски и двамата посветени 
социалисти се интересуват от определени аспекти на окултната мисъл.28

Тъй като научният позитивизъм, който взема превес в европейското 
съзнание, не може да предложи духовно изживяване, хората поглеждат 
отвъд традиционната религия и наука за да посрещнат своите духовни 
нужди. Теософията обаче, като окултна наука предлага възможност за 
достигане до Господ не по традиционния път на вярата, а по по-различен 
начин. Посредством инструменти на разума, тя претендира за 
доктриналност и предлага научни аргументи, съответстващи на цялостната 
тогавашна психологическа парадигма. Достигането до божественото 
провидение се постига не, чрез вярата, а по пътя на висше познание. По 
този начин, според проф. Карълсън, роденото в Русия учение, намира 
своето потвърждение обратно в европейските среди по три основни пътя, 
като го прави световно значимо. На първо място, силата му се крие във 
възможността да реши противоречието между наука и религия, знание и 
вяра, като накрая предлага да излекува след-Просвещенското разстройване 
на  психиката, което довежда до кризата на културата и съзнанието. 
Теософията призовава руснаците поради същите кризисни причини, 
поради които спечелва и европейския ум. 29

Тази почти хистерична мода по теософските идеи и фигурата на 
Елена Блаватска в живота на Кандински отразява и началото на книгата му 
„За духовното в изкуството”. В главата „Поврат към духовното” той 
споделя въжделенията си за изгубените надежди по методите на 
материалистическата наука да се справи с проблемите на духа, за сметка на 
способността на примитивни народи, едни от които - индусите. „Г-жа Е. П. 
Блаватска беше навярно първата, която след продължителни пребивавания 
в Индия установи здрави връзки между тези диваци и нашата култура. С 

28 Carlson, M. No religion higher than truth. A history of the theosophical movement in Russia, 1875-1922. 
Princeton, 1993, p. 7.

29 IBID. 12-13.
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това беше сложено началото на едно от най-големите духовни движния, 
което днес  обдинява голям брой хора и дори даде материална форма на 
това духовно обединение в Теософското общество…остава фактът на това 
голямо, но духовно движение, което е мощен фактор в духовната 
атмосфера и дори в тази форма ще стигне като звук на избавлението до не 
едно отчаяно, обгърнато в мрак и мощ сърце, все пак това движенние е 
като ръка, която сочи път и предлага помощ.”30 

Теософията не е единствената заразителна проява на взелата превес 
мистичност, която замества жажадата за духовност в кризисната ситуация. 
Със  сигурност обаче е най-известаната проява - символ на тази значима 
тенденция, която определя характера на 19 век. Културната атмосфера, на 
фона на която се случва тази паралелна реалност е Руският символизъм, 
който носи социално приемлив културен лик, но всъщност играе главната 
роля на проводник на „скритите” идеи и учения. 

Дж. Боулт поставя въпроса за Символизма, чрез кръговете на който 
в руските земи достигат и се разпространяват скритите знания и текстове, 
идващи като мода от Запада. На практика, идеите и идеалите имено на 
Руския символизъм, стават достояние на интелигенцията посредством 
списанията и салоните в Петербург и Москва, едни от най-модерните места 
и четива за времето си.31  Поетите и философите на руския символизъм 
създават изключително широк конгломерат от идеи идеологии, отхвърлящи 
материализма на 19 век, в основата на което осмеляване стои 
вдъхновението от нематериалистическите езотерични послания и техните 
истини за духа, прераждането, законите на вселената и мястото на човека в 
нея.  В центъра на техните търсения стоят метафизични проучвания за 
езически ритуали, черна магия, и разбира се Теософията с наследилата я 
Антропософия на Рудолф Щайнер.32  Така например, търсенията на 
символистите на идеята за нирвана, представлява пряк пренос на теорията 
на Блаватска за нирвана, която тя разработва, според разбиранията на 
Будистката философия. Няколко преки и косвени доказателства за интереса 
към това източно състояние на духа, могат да бъдат открити  в текстовете 
на авангардните художници и критици. Такива са имено  идеите на 
Кандински за „духовния триъгълник” и на Малевич за „бяло отвъд”, които 
се заключават в есето му „Супрематизъм” от 1919 г.33

30 Кандински, В. За духовното в изкуството. София, 1998. 37-38.

31 Bowlt. J. E. Esoteric Culture and Russian Society. //Tuchman, M. The Spiritual in art: Abstract painting 1890 
– 1985. N.Y, 1986. p. 166.

32 IBID. p. 170.

33 IBID p. 174.
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Описаната ситуация на преход и взаимовлияние на основния фронт 
на духовните течения, които владеят Европа и Русия поставя въпроса за 
техния истински или псевдодуховнен хактер. В този смисъл накратко могат 
да се набележат основните корени на този заместващ християнството 
душевен конклав, който с една дума се наричан езотеричен. На първо 
място появата на Теософията стои в центъра на разтърсването, чрез 
тайните знания и мистичния свят, заели място в Русия от средата на 19 век. 
Опорните стълбове на Теософията почиват на скритото дотогава знание, 
което излиза на бял свят, както в Европа, така и в Русия, най-вече 
посредством масонски кръгове. В основата и стоят взаимствани от Изтока, 
учения за живот отвъд материята и физическата смърт, главно основаващи 
се на Будизма и Индуизма, чиято основна идея е постоянната еволюция на 
космоса и човечеството посредством вечният цикъл раждане - смърт - 
прераждане. Имено Езотерическата литература заема изключително важно 
място в живота на масонските организации и на уважаващите себе си 
масони – мистици, които отделят много от времето си за натрупване на 
такава литература в личната си библиотека, като символ на престиж.34 При 
тези условия, натрупването на опит и познания в тази среща са безспорни 
за създателката му Елена Блаватска. Още от малка тя разполага със завидна 
езотерическа библиотека, наследство от князете Дългоруки, от чийто род 
произхожда.35

Протодякон на руската православна църква А. Кураев е показателен 
пример за обширност и дълбочина на навлизане в света на езотеричната и 
по-специално блаватска реалност, със съмнение в нейния истински духовен 
характер. Самият той, познавайки добре света на този тип духовност 
отвътре, изгражда тезата за сатанисткия произход на т.нар. „ниспослана 
истина” (диктувана свише, с  пророчески претенция), която е типична за 
всички науки, влизащи в понятието езотеричнио или окултно. Неговият 
богословкски анализ, разкриващ солидно познаване на тази обратна страна 
на християнството е изграден, чрез постоянни съпоставки на препоръките 
на светите отци и фигурите на християнството, за това какво е вярна, а не 
лъжлива и водеща към сенчести пътеки вяра.36  Най-важно, с оглед на 
темата е оценката на Кураев за художника Николай Рьорих, който както 
Кандински е решаващо повлиян, както от идеите на Блаватска, така и от 
всичко „духовно” с подобен смисъл. Неговата фигура и дела илюстрират 
изключително ясно тогавашната хистерия на руското обществто към този 

34 Кучурин, В. В. Мистицизм и западно-европейский эзотеризм в религиозной жизни русского дворянства 
в последней трети XVIII – первой половине XIX в.: опыт междисциплинарного исследования. http://sofik-
rgi.narod.ru/avtori/slovo_misl/kutchurin.htm

35 Кураев, А. Кто послал Блаватскую? Теософия, Рерихи и православие (полемика с Ксенией Мяло и 
другими рерихославными).  http://www.koob.ru/kuraev_andrej/kuraev_kto_poslal_blavatskuju

36 Кураев, А. Сатанизм для интелигенции. M., 1997. 
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род „духовност” Протодякон Кураев критикува най-вече начина по който 
последователите на Рьорих получават знанията за вселената и света, а 
имено, чрез духовете на учителите на изтока. В този смисъл, посоката на 
интерес на дееца или художник, Рьорих, той  оцененява като опасна пътека 
за душата, независимо дали тя ражда изкуство или какъвто и да е продукт 
на езотерически светоглед и философия.37

Показателен е фактът, че професор Карълсън посвещава цяла глава 
за фигурата на Рьорих в проблема за модерния окултен руски свят, като 
типичен и мащабен пример за оформяне на философия предимно под 
такова влияние. Заразяването с  подобен род идеи най-добре илюстрират 
Рьорих и Кандински, които качествено представляват „теософския удар” 
върху руската култура в Сребърния век.38  Професор Карълсън също 
поставя проблема за контратезите на корените на културата в рамките на 
„Сребърния век”. Една от „най-симпатичните” фигури на критиката срещу 
Теософията, твърди тя, отец Дмитревскии дава следното определение на 
доктрината: „Нейната извънредно плодовита религиозно-философска 
структура е превърната в студен дворец за смъртта”, нищо певече от една 
история на мъртви вярвания и Будистка псевдонаука.39  Критиката на Н. 
Бердяев, една от най-важните фигури на интелигенцията тогава, пък се 
основава на това, че игнорира духовно човешкото, като поставя в център 
космическото. „И двете, Теософията и Антропософията са затънали в 
екстравагантна космология  (с  астрални полета, прераждания и планетрани 
вериги, Атланти, след-Лемурииски епохи и Лунни същества). Те са малко-
повече от натуралистични таксономии на космически събития и са 
загубили поглед от двете – Господ и човек. Дори Христос е представен като 
космически посредник в момент от космическата еволюция , 
Християнството в Антропософията е космическо, а не божествено 
откровение.”40

От тъмната страна на духовното, което Теософията внушава, е 
особено заинтригуван и самият Кандински. Около началото на миналия век 
теософското общество започва да вгражда апокалиптични мотиви в 
доктрината си и да въвлича Русия и Европа в спиралата на безпокойството 
за края на идните дни. Тъмната страна на Теософията, също така включва 
разбиранията на Фр. Ницше, към които, според А. Дернбах Кандински 
изпитва силно влечение. Според автора, съпроводеното с идеята за 

37 Пак там. Предисловие. с. 3

38 Carlson, M. No religion higher than truth. A history of the theosophical movement in Russia, 1875-1922. 
Princeton, 1993, p. 193.

39 Carlson, M. No religion higher than truth. A history of the theosophical movement in Russia, 1875-1922. 
Princeton, 1993, p. 147.

40 IBID p. 165.
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прераждането, внушението за престоящия апокалиптичен край от страна 
на Теософията, намира отражение у Кандински като главен мотив в 
периода на предвоенните години.41

Изследването на А. Дернбах има достойнството, че излага и 
защитава и друга, рядко споменавана предпоставка в живота на Кандински. 
Това е пътешествието, което той предприема в годините му като студент по 
право в земите на Зиряните в Северна Русия. Целта му тогава е да съобщи 
за запазената религиознност на този стар народ, за които открива че след 
вековни опити за цивилизоване, все още съхраняват определени вярвания, 
отдавна забравени за останалите руски народи. Тези вярвания са свързани 
преди всичко с духове, обитаващи дома, обработваемите земи и небесата. 
Единственият начин да се докоснеш и общуваш с тези духове е, чрез 
шаман, който излиза от тялото си за да навлезе в техния свят. От студент по 
право, Кандински се вдъхновява от пиктографиите на шаманските 
барабани и скоро започва да създава собствено творчество от символи, 
изхождащи от Зирянската култура. 42

В тези обстоятелства, докоснал се до културата на зиряните, и 
познаващ теософските идеи отвътре, Каниднски натрупва собствени 
виждания за това какво трябва да бъде новото изкуство. „За духовното в 
изкуството” от 1910 г. въплащава осъзнаването на художника за 
психологическата сила на цвета и формата, които могат да заместят 
кавалетната сюжетна картина, чрез своето универсално и мощно 
подсъзнателно въздействие. Неговите виждания за „движението на 
триъгълника напред и нагоре”, духовната революция”, „пирамидата”, 
„психологическото въздействие на цвета” и” принципът на вътршната 
необходимост”, говорят за силната вяра на Кандински в призоваващата и 
неизбежно настъпваща „епоха на великото духовно”. „Епохата на великото 
духовно” за Кандински трябва да бъде посрещната имено от хората на 
изкуството, като за това което е необходима коренна промяна в езика на 
тогавашите средства на живописта. В теортеичния труд на художника, 
който паралелно изгражда трансформацията на стария художествен език 
към абстрактното, основни носещи елементи представляват цветът и 
формата. За проясняване на тяхната функция обаче, съществена роля играе 
още две влиятелни фигури, Ани Безант, Чарлс  Летбитер, които намират 

41 Dernbach, А. Wassily Kandinsky and the Expression of War: The Zyrians, Theosophy, and 
Pre-War Germany. 2012. p. 4.  http://scholar.colorado.edu/cgi/viewcontent.cgi?
article=1437&context=honr_theses

42 Dernbach, А. Wassily Kandinsky and the Expression of War: The Zyrians, Theosophy, and 
Pre-War Germany. 2012. p. 3.  http://scholar.colorado.edu/cgi/viewcontent.cgi?
article=1437&context=honr_theses
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съответното хронологическо проявление в езотеричната биография на 
художника.

Ето как описва теоретичната вярност и омагьосаност на художника 
към модите на своето време един от изследователите на езотеричната 
култура в руското общество, Дж. Боулт. „Любопитното е, че от 
художниците авангардисти, само Кандински поддържа постоянни и научни 
интереси спрямо психическите феномени, вярвайки, че процесът за 
достигане до абстрактното трябва да бъде подкрепян едновремено и от 
двете – науката и окултното.”43  Хронологията на това заразяване е около 
шест годишна. В периода 1908-1913 г. Кандински се посвещава в 
текстовете на Е. Блаватска, А. Безант, Ч. Летбитер, както и тези на Р. 
Щайнер. Слуша лекциите на Щайнер в Берлин и Мурнау, а няколко от 
неговите сутденти стават последователи на антропософийните идеи. От 
живописта на Кандински постепено започват да изчезват разпознаваеми 
предмети от действителността и видимия свят за сметка на обекти, чието 
съдържание е диктувано от принципа на „вътрешната необходимост”.44

Според друг изследовател на Кандински - Гари Лахман, интересът 
на художника върху окултното интензивно заема още по ранниия период – 
1904-1912  г. В тези години, той практикува различни практики от тайното 
познание, като медитация и визуализация, и изследва собствените си 
състояния на синестезия. Този период съвпада с опитите му в разностранни 
психически изследвания да намери научни методи за да докаже 
съществуването на духовен свят. Една от големите му надежди 
представлява известаната тогава т. нар. „приказна фотография” на Сър 
Артър Конан Доил. Мисловната фотография за Кандински е връзката към 
най-важното: напредването към новата ера в човешката еволюция, 
споменатата вече „Епоха на великата духовност”. Всички изследователи, 
както и Лахман, са категорични, че библиотеката с окултна литература на 
Кандински е забележителна. Няколко определени заглавия обаче зареждат 
най-силно неговият интерес  в тази област. Това са три ключови труда: 
„Човек – видимо и невидимо” на Ч. Летбитер (1902), Мисловни форми на 
А. Безант и Ч. Летбитер (1905) и Теософията на Р. Щайнер (1904). 
Кандински е особено заинтригуван  от лекциите на Р. Щайнер в Берлин и 
Мурнау. Той е верен читател на неговото  теософското списание „Знанието 

43 Bowlt. J. E. Esoteric Culture and Russian Society. Tuchman, M. The Spiritual in art: Abstract painting 1890 – 
1985. N. Y., 1986. p. 165.

44 Freeman, J. Chronologies: Artists and the Spiritual.// Tuchman, M. The Spiritual in art: Abstract painting 1890 
– 1985. N. Y., 1986, p. 405.
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на Луцифер” и в своя бележник копира пасажи от серия статии на Щайнер 
относно заглавието му „Относно човешката аура”.45 

Накратко, А. Безант  и Ч. Летбетер са водещите фигури на 
теософското учение и наследници на Блаватска след нейната смърт. Те го  
развиват по посока на теорията че мислите и емоциите могат да създават 
цветове и форми, които са видими в аурата на човек. В „Мисловни форми” 
е разработена теорията за моделите от цветове и форми, съпровождащи 
всяка вибрация, в менталното или астрално човешко тяло. В „Човек – 
видимо и невидимо”, Летбитер излага множество примери за художествени 
впечатления, състоящи се от такъв вид безпредметни форми.46  В 
теософското познание човек има различни видове тела. Тези тела са седем, 
но три от тях вибрират на невъзможна за възприятие от човек честота – 
нирваннно, паранирванно, махапаранирванно. За чувствителната душа 
човешката аура може да се „саморазкрие” във вид на облак или яйце, 
обгръщащи неговото физическо тяло. В „Мисловни форми” и „Човек – 
видимо и невидимо”, като отделна глава е даден „Ключ към значението на 
цвета”. Например, чистото религиозно чувство се появява като дълбоко 
синьо, гневът като червено, жълтото кореспондира с високите нива на 
интелигентност, а злобата с черно. Личните мисли на всеки излъчват 
вълни, които създават характерна форма или подобие на мъгла, и имат 
съответен за емоцията цвят.47

Съответствието и закономерността на определени визуални 
представи с емоционални или мисловни процеси има лесно забележима 
връзка с  идеите от „За духовното в изкуството”. Опитите на Кандински да 
торетизира и да състави визуален речник на цветовете и формите и да 
открие връзката им с невидимото е централна задача на теоритичните му 
търсения, които съвпадат като време с потопяването му в този ментален 
кръг. В есето си „Съдържание и форма” от 1910г. той влага идеята, че 
разпръснати в света случайни форми причиняват свойствени семейства 
вибрации, а последната се явява основно посредническо средство между 
„световете от високите честоти” и човек..48

45 Lachman, G. Kandinsky's Thought Forms and the Occult Roots of Modern Art. https://www.theosophical.org/
publications/1405

46 Galbreath, R. A glossary of Spiritual and related terms. Thought-Forms.// Tuchman, M. The 
Spiritual in art: Abstract painting 1890 – 1985. N. Y., 1986, p. 390.

47 Lachman, G. Kandinsky's Thought Forms and the Occult Roots of Modern Art. https://
www.theosophical.org/publications/1405
48 Кандински, В. В. Содержание и форма.  Кандински, В. В. Избранные труды по теории искусства. В 2 
томах. Том 1. 1901-1914.
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Най-яркият пример за пряко влияние на споменатите мисловни 
форми на Безант и Летбитер върху Кандински са т. нар. “Симпатия и 
любов за всички” и “Дихание, обгръщащо всички”. Тези мисловни форми  
намират израз върху платното  “Жена в Москва” от 1912 г., където 
постепенно безпредметното започва да измества предметната 
действителност. В центъра на тази картина се намира привлекателна жена 
на около тридесет години в преувеличен, на фона на пъстроцветна Москва. 
Нейната дясна ръка е лежи върху кученце на масичка, в лявата си държи 
червена, наподобяваща облак, роза. Синьо-зеленикавата аура, която я 
обгръща от лявата и страна се появява червникаво кълбо с наподобяващ 
сърце център. Черен облак над главата и заплашва да затъмни слънцето, 
докато в няйно дясно стърчи синьо-черен шип на фона на жълтата улица. 
Няколко фигури плуват около нея – кон, карета, кочияш и пътници. 
Червеникавото кълбо и черната форма сякаш изразяват противостоене 
между доброто и злото. Черното петно означава много за Кандински, тъй 
като се появява като централна сцена в „Черно петно 1”, където фигурите 
на хора, къщи, коне и карети започват да се разтопяват, вероятно в някакви 
астрални форми, които лежат отвъд нашите сензорни възприятия. 
Потвърдителен е фактът, че платното има три версии. Соред Лахман, 
„епохата на великото духовно” на Кандински търпи отлагане, поне 
доколкото такова е впечатлението, което имаме съдейки от времето на „най 
пост-модерното” изкуство, в което се намираме днес.49 

Според Алисън Дернбах, от всички черни форми в картините на 
Кандински, това в „Жена в Москва” създава най-притеснително усещане, 
защото изглежда не на мястото си. Тъй като то буквално се носи сред 
изключително контрастиращата ярка атмосфера, усещането за остротата 
му е много силно. Както по-горе беше отбелязно в няколкото години преди 
Първата световна война, в творчеството на Кандински, може лесно да се 
забележи интерпретираното усещане за предсоящ апокалипсис. Тогава в 
картините му наратсва хаотичността и доминирането на зловещите черни 
форми. В „Романтичен пейзаж” от 1911 г., например вече присъстват много 
абстрактни форми, но фокусът определено е върху черното аморфно петно 
от дясната страна на платното, заплашително изскачащо от светлия бял 
заден план. Заглавията, които Кандински избира за своите платна издават 
тревожност и напрежение. Заглавията като „Кучето на ада и птицата на 
рая” (1911), „Ездачът на апокалипсиса” (1911), „Последният съд” (1912), 
„Фуга” (1914) се отнасят  до края на дните посредством огромно бедствие, 
като апокалипсисът, описан от свети Йоан. Фугата тук представлява не 
само музикална форма, но и подсъзнанието или едно променено състояние 

49Lachman, G. Kandinsky's Thought Forms and the Occult Roots of Modern Art. https://www.theosophical.org/
publications/1405
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на съзнанието, върху които човек има много малък контрол върху 
влиянието им. 50 

Според Д. Робинс, добре познатите образи на коне, куполни 
градове, антаблемани и колони, платноходки, гребла, оръжия, дим, 
светкавици, планини, камбанарии, у Кандински стават почти 
неразпознаваеми към 1910г. Съгласието на експертите, че след 1913г. те 
повече не съществуват, освен в КомпозицияVII, където „превръщането им 
от външна черупка във вътрешен смисъл е толкова пълно, че никой не иска 
да посочва - защото  би било лъжа - точни образи като кон и ездач в долния 
ляв ъгъл, светкавица в горния десен и в центъра, или купулоиден град на 
хълм, в ляво горе от центъра”. Магическата метаморфоза в езика на 
Кандински представлява същинска иконография и се проявява изцяло в 
резултат на неговата концепция за функцията на изкуството. Така, между 
абстрактната и неабстрактната му живопис има разлика единствено в 
степента на високо рафинираното намерение, заключава Робинс. 
Обективният превод, линия  по линия, на познати обекти от 
действителността, ползва за изходна точка принципа на вътрешната 
необходимост към духовното съдържание  на посланията.51

Апокалиптичните мотиви се появяват с нарастваща жар, както в 
словесните, така и в изобразителните  образи на Кандински имено в 
периода 1910-14г. Нито теоретично, нито живописно той не проявявава 
наклоност към тази тема, до 1910г., когато се появява първото от 
произведенията му за Страшния съд. Какво мотивира тази художествена 
трансформация, според Р. Хелър е неизвестно, но в есето си „Съдържание 
и форма” от същата година, Кандински започва своята велика 
проповедническа мисия като поставя идеята за „Епохата на великото 
духовно”. „Като пророк, търсещ знаци за приближаването към епохата на 
хилядолетието…епохалното усещане за съвест на Кандински е в пълна 
подчиненост на възприятието за апокалипсиса.”52Апокалиптичният мотив 
в творчеството на Кандински, в предвоенните години е централен и според 
Р. Хелър. Този период е наситен с  вижданията на художника както за 
космическо разрушение, така и за прераждане, възкръсение на духа, 
утопично бъдеще за земята, разпознати от него като „Великата епоха на 
духовното, разкриването на духа”. Хелър, както повечето изследователи по 
въпроса, посочват два източника на влияние върху Кандински, оформящи 

50 Dernbach, А. Wassily Kandinsky and the Expression of War: The Zyrians, Theosophy, and 
Pre-War Germany. 2012, 21-22.  http://scholar.colorado.edu/cgi/viewcontent.cgi?
article=1437&context=honr_theses
51 Robbins, D. Vasily Kandinsky: Abstraction and Image //Art Journal,Vol. 22, No. 3 (Spring, 1963), pp. 
145-147, 146-147.

52 Heller, R. Kandinsky and Traditions Apocalyptic// Art Journal, 43. (1983), pp. 19-26, p.21.
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виждането за тези сюжети. Това са Теософията в цялото и развитие, от 
Блаватска, Щайнер и Безант, Лебитер и Руският символизъм. Хелър 
обръща внимание, че от всички изследователи, Роуз-Карол Уощън Лонг 
обръща най-прецизно внимание на темата за апокалипсиса у Кандински, 
като заключава, че интересите на Р. Щайнер по този въпроси, и по-
специално лекцията му от 1908 г. „Теософията в светлината на 
апокалипсиса”, представляват главно вдъхновение за Кандински.53 

Целта на Антропософията, Р. Щайнер определя като пътека на 
познанието, направляваща духовното в човешкото съществуване към 
духовното във вселената и като необходимо средство за стимулиране 
духовното пробуждане в модерната епоха. Корените на учението на 
Щайнер се опират до голяма степен на доктрината на Блаватска, за 
кармата, прераждането, стадиите на космическа еволюция,  но също така 
на езотеричското християнство, Розеркройцерството и Гьотенизмът, 
немския идеализъм, както и на неговите собствени духовни изследвания.54

В изследването си „Защо се налага да бъде абстрактно” Дж. 
Лонгенбах провокира да отвърнем поглед от съвременото разбиране за 
абстракция. Ако погледнем три, четири поколения художници назад, към 
началото на миналия век, ще открием, че „абстрактно” означава нещо 
съвсем различно, днешното значение. Той цитира проникновеният отговор 
на Вилхелм Ворингер по този въпрос в „Абстракция и вчустване” от 1908 
г., когато съвременникът на събитията Ворингер влага в разбирането за 
абстрактно имено това, което влагат художниците, излагащи тогава чиста 
абстракция. Ворингер усеща, че „психологическите предпоставки за 
тласъка към нея, се крият в това, че художниците  възприемат света, чрез 
настройката си към космоса. Тласъкаът към абстрактното е източникът на 
велик вътрешен интерес, вдъхновен в човека от феномена на външния свят; 
в религиозен аспект той се отнася до силно трансцеденталния оттенък на 
всички понятия.”55  И както самията Кандински веднъж се изразява, 
изкуството говори „от скритото, чрез средствата на скритото”.56  Думите на 
Кандински свидетелстват категорично за вярата в свръхествествената 
действителнсот и за важната функция на изкуството в нея, а тези на 
Ворингер потвърждават светогледа му.

53 IBID p.19.

54 Galbreath, R. A glossary of Spiritual and related terms. Anthroposophy. // Tuchman, M. The Spiritual in art: 
Abstract painting 1890 – 1985. N. Y., 1986, p. 369.

55  Longenbach, J. Why It Must Be Abstract. Source: The Georgia Review,Vol. 45, No.  1,  Writers on Writing 
(Spring 1991), pp. 75-92, p. 76.

56 IBID. p. 81.
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Мисловните форми, експерименатлните състояния на синестезия, 
медитация, Теософията и Антропософията или проучването на обичаите на 
древни народи и на народното творчество се явяват средствата за постигане 
на целта на Кандински, изкуството да предаде месиански послания към 
зрителя. Преходът към създаването на абстрактния език използва 
натрупаните познания от срещата с всички тези явления. Простотата и 
символиката на образите, които Кандински избира на тази база помагат те 
да бъдат преведени на новия изобразителен език, който се опира на цвета и 
формата, изчиствайки постепено приликата си с конктретни обекти от 
видимия свят. Посланията, чрез  есхатологичното и апокалиптично 
съдържание са централни за осъществяване на мисията на изкуството да 
предизвести и поготви „Епохата на великото духовно”. 

Изграждането на езика на абстракцията, Кандински извършва с 
лабораторна прецизност и предварителна философска платформа около 
десетина години преди Първата световна война. Това концептуално по 
същността си ново виждане за изкуството, е дълбоко пропито от 
внушенията на своето време, когато темата за преходните времена е най-
модерният проблем на европейската и руска интелигенция. Корените на 
тези внушения се развиват в сърцето на Европа, и стават модерният поток 
на този исторически момент - Fin de siècle, в центъра на който бошува 
огъня на окултните течения. Пренесени на руска почва те продуктивно 
избуяват до изключителни интерпретации, а идейната платформа на 
модерното изкуство се превръша в техен еквивалент.
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