
                                           Отговорност, свобода и благодат.

                        Урокът на мистиката. Опит за рестарт на душегрижието

                                                                 д- р Пламен Гечев

В своя хилядолетен опит Християнството е създало една специфична грижа за

душата.  За  съжаление  тази  грижа  за  душата  е  отстъпила  място  на  различните

направления на психотерапията, но въпросите за смисъла, блаженството, свободата не

са в сферата на психологията, а на религиозността. Така италианският изследовател на

средновековната мистика и преводач на Майстер Екхарт, Марко Ванини пише:

„С  огромния  брой  направления  психологията  покрива  целия  диапазон  от

човешки опит. Може да се очаква, че тя притежава едно познание за душата, което

не само разрешава проблеми, но и посочва пътят към здравето в смисъл на спасение и

щастие“1. 

Чрез навлизане в спекулативната мистика на Запад и православната духовност,

Ванини и православният богослов Жан Клод Ларше постулират  едно ново понятие

наричайки  го  „духовно  несъзнавано”,  което  е  под  и  над  нивото  на  динамичното

несъзнавано на психоанализата. За да се обясни това понятие, Ванини си служи  с теми

характерни за мистиката като искрица на душата, дъно на душата или просто дух:

„Духът е истинската разумност независима от нещата и дори от субектът.

Духът има онтологическа консистенция много по- висша от душата“2.

Така този духовен център е винаги идентичен със себе3 си, независим от нашата

воля и нашето желание, който не е субект на никоя определеност и детерминизъм, на

никой наш умствен конструкт и винаги се е намирал в нас и на човек се пада задачата

да го  извади на светло.  За да се стигне до този център,  трябва да се мине пътя  на

отделеноста, дистанциране, самотричането. Но този път, посочен  от  Екхарт, не е едно

усъвършенстване и не е достигане на някаква цел,  няма никаква цел,  защото иначе

превръщаме  целта  в  идол.  Така,  за  разлика  от  будизма,  пътя  на  Екхарт  не  е

умъртвяване,  за  да  се  стигне  до  нирвана.  Това  е  едно  непрекъснато  отрицание  на

всичко, което е обект на нашата любов и амбиция. Не е йога или духовна практика, но

1Мarco Vannini,La morte dell animaʹ , Le Lettere,Firenze, 2004, стр. 9
2Мarco Vannini, La religione della ragione, Bruno Mondadori, Milano 2007, стр. 34-35
3 Този център не е трансцедентния аз на Фихте, макар и близостта на двете понятия дъно и
трансцедентния  аз,  разликата  се  състои  в  това,че  дъното  не  е  фундамент  на  душата,но  е
движение бездънно дъно 



самия път и пътят е целта. Така се стига до главната добродетел която е отделеността

или самотрицанието:

„Прочетох много писания на езически учители и на пророците на Стария и Нов

Завет  и  със  кротост  и  със  усърдие  търсех  коя  е  най-висшата  и  най-добрата

добродетел. Коя е тази добродетел, с която човек може да се доближи плътно до

Бога и би могъл по благодат да стане това, което е Бог и по естество напълно да се

уподоби на първобраза какъвто е бил в  Бога,  когато между него  и Бога е нямало

различие, още преди Бог да е създал тварите. И когато се задълбочавам в Писанието,

доколкото схваща разума ми и доколкото мога да вникна,  не намирам нищо освен

чистата превъзхождаща всичко отреченост.  Защото всичките добродетели имат

някаква  привързаност  към  тварите,  а  отречеността  е  свободна  от  всички

творения“4

 Този път не е едно излизане към Бога,  но едни вътрешен път. Ванини не се

колебае и не се страхува, цитирайки Екхарт, да ни пренесе наистина в началото. За да

се разбере духовното несъзнавано, не трябва да тръгнем от отношенията между майка

и дете както забележително го прави психоанализата,  но се тръгва от преди да сме

имали свят и дори Бог.5 В това начало не е имало никакво посредничество между Бог и

нас. Там – в центъра на нашето същество, дъното на Бога е било и нашето дъно. За да

разберем себе си, не ни стига да знаем всичките си защитни механизми, но трябва да

знаем за раждането на Бога в душата,  но това става с разбирането на раждането на

Сина  в  лоното  на  Бога.  Християнската  духовност  приема,  че  човек  не  е  обект  на

несъзнаваното, а субект, който решава и е отговорен:

„Екзистенцията  може  да  бъде  автентична  дори  когато  е  несъзнавана,  но

човек  съществува  автентично  когато  не  е  управляван  от  инстинкти,  но  е

отговорен“6.

Както  Виктор  Франкл,  така  и  Ванини  твърдят,  че  „В  дълбината на  човек  е

духът, тоест логосът, не е несъзнаваното, дълбинно е дъното на душата, което по

някакъв начин включва и това което се казва несъзнавано. Желанието да се познае

изцяло несъзнанаваното е плод на желание то да бъде владяно и е прикрита форма на

живот съгласно принципа на притежаването“7. 

4 Mеister Eckhart, del distaco  in Marco Vannini  Maister Eckhart il  fondo del anima Citta Nuova
Roma 91, стр. 14
5 Самопознанието не може да се извърши от самия аз, но то трябва да тръгне от връзката ни с
Абсолюта
6 Виктор Франкл, Човек в търсене на висш смисъл, стр.33
7 Мarco Vannini, La morte dell animaʹ , Le Lettere,Firenze, 2004, стр. 330



В дълбината  на  всеки  човек  има  едно  фундаментално  желание,  което  е  над

самият него и към което човек е винаги отворен и никога не може да го достигне.

Средновековните мислители го назовават като природно желание за виждане на Бог.

Рейнско-фламадската  мистика  повлияна  от  неоплатонизма  и  св.  Августин  стига  до

едно богословско-философско прозрение за начина на присъствието на Бог в душата.

Това присъствие се осъществява, не в силите на душата, а в нейното дъно, където няма

образ и мисъл

„Чрез  този  център  душата  е  родствена  с  Бог  принадлежи  на  неговото

семейство. Това нещо което е над създадената същност на душата е семето на Бог е

светлина която дава възможност да се види Бог без посредници. Дъното на Бог е

моето дъно там царува дълбока тишина защото не навлиза никакъв образ, нито от

себе си,  нито от създанието. Всемогъщия  Бог  е  запазил  за  себе  си  едно място в

душата което е нейната същност. От което идват всичките сили. Което е толкова

превъзходно  че  никое  външно  създание  не  може  да  го  достигне  нито  да  го

докосне .От това дълбинно място произлиза цялата душа на човекът. В тази част на

душата блести образът Божий. Този център е като точка на притегляне за целият

човек“8

Достигайки  този  център,  душата  достига  до  една  екзистенциална  сигурност:

Духът  стои  неподвижен  сред  всичките  вълнения  и  радост  и  печал  и  чест

безчестие и поругание стои като могъща планина пред лек ветрец. Така нивото на

духа е сферата, където сме свободни, независимо от обстоятелствата. 

„Нивото на духа е най-високо както видяхме. Това е нивото на свободата. Що

се  касае  за  структурата  на  човешкото  същество,  предпочитаме  модела  на

концентричните  слоеве  пред  този  на  йерархичните  нива.  Ще  трябва  да  си

представим,  че  личностното  ядро  е  обгърнато  от  периферните  соматични  и

психични слоеве духовния център се издължава и се превръща в ос. В перспективата

на психологическата имананентност човешката екзистенция е urphanomen,  тоест

неанализируема.  Щом  обаче  транспортираме  структурата  в  онтолотогическото

измерение, те престават да бъдат проблем. Човешкия дух изначално е несъзнаван дух.

Точно на мястото на своето начало там, където зрителният нерв влиза в своето

начало,  ретината  има  сляпо  петно.  По  същия  начин  духът  е  сляп  за  своето

първоначално,  точно  там  не  е  възможно  никакво  самонаблюдение,  никакво

отражение на аза. Там, където духът е първичен, където е най-истински, точно там

не е възможно никакво самонаблюдение и никакво отражение на аза.  Там, където

8 M.Eckhart цит в Juan Velasco, Fenomeno mistico, Jaca Book, Milano 2001, стр 27



духът е първичен, където е най-истински, той не съзнава себе си. Затова можем да

се съгласим напълно с написаното в индийските веди. Онова, което вижда, не може

да бъде видяно,  онова,  което чува,  не може да бъде чуто,  онова,  което мисли,  не

може да бъде мислено.“9

            

                                          

9V. Frankl, Dio nell inconscio, Morcelliana, Brescia 2014, стр. 31


