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На паметта на майка ми посвещавам. 
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Това е книга за нашия път на тази земя и неговия предел. 

Ние вървим по пътя на живота и го познаваме в ход. Този 
път е еднопосочен. Дните ни са преброени. За всеки удря 
часът. Всеки миг животът изтича. И всеки миг е пълен с 
неповторима вечност. Животът на тази земя е уникално 
събитие, опит и знание.  
Когато умираме, ние сме в мащаба на целия живот. 

Докосването на смъртта осветява нещата, които правим. 
Те получават истинския си смисъл. Много ценности губят 
ценността си. Много цели избледняват. Чезне в суета 
фалшивото желание. 

 Изправяме се всеки ден пред незавършеното и се 
опитваме да го завършим. На мястото на всяко приключено 
дело изниква ново. По този път ние изпитваме трепета на 
съществуването. По този път страдаме и се радваме. 
Пробивът напред е радост. Пробивът срещу нашата 
цялост е страдание. Между пробивите, вътре в 
ограничената цялост, е спокойствието.  
Смъртта като окончателна граница задава мащаба за 

всяка граничност. За неуспялото усилие, бариерата и връ-
щането. За страха, ужаса и отчаянието. За болката, 
болестта и мъчението. Това са гранични модуси на 
събитието живот. Ние се стремим да отминаваме 
мисълта за края. Но когато смъртта ни докосне, 
ефимерните безпокойства стават страшни дилеми.  
Когато парите и властта, славата и признанието 

загубят стойността си и битието засияе в своята 
предвечна чистота, ние сме на нашата човешка граница. И 
тогава можем да се докоснем до отговора на забравяния 
въпрос: 
Какво представлява земния живот на човека? 
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Глава първа. Граничното 
Човек е крайно същество. Това значи, че той има свои 

граници във времето и пространството. Човек е преходен. 
Това значи или че той е унищожим – че припламва в нощта 
на нищото, или че преминава през този свят, идва отнякъде и 
си отива, „прехожда”.  

Човешката граница е навсякъде, където хората в своите 
усилия стигат предела. Границата се напипва при бо-
лезненото напрежение. Това напрежение се нарича из-
немога или превъзмогване, успех или неуспех, изкачване 
или падане, опиянение или страх, еуфория или ужас, 
запознанство или изолация! печалба или загуба. Границата е 
неосезаема при спокойната цялост, в пребиваването в 
равновесие. Но човешкото равновесие е крехко и оставането 
в безразличната нула е изключение. Все пак ние сме 
свикнали да живеем далеч от острото съзнание за смъртта.  

Ние имаме ясен опит за границата само в негативна 
форма – като недостиг. Истината за границата е обаче 
позитивна. Границата е предел и чрез нея нашето 
съществуване тук и сега е определеност. Ние сме определе-
ни, самоопределяме се и с това се само-разпознаваме. Ние 
сме определени и с това сме сигурни дотолкова, доколкото 
го позволява потокът на живота. Ние знаем кои сме до-
толкова, доколкото знаем своите граници. А можем да ги 
знаем само ако сме ги възприели. Това възприемане изисква 
граничен опит. Когато постоянно отбягваме граничния 
опит, сляпо се блъскаме в невидими бариери. Външни сили 
разрушават нашата цялост. Граничните усилия са просто 
неизбежни, за да оцеляваме. Отложеното усилие в един 
момент става неизбежно и тогава то е по-голямо. Но и 
избързването може да води до провал. Напорът навън има 
своето време. Във времето и пространството пулсиращата 
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ни цялост чертае свои мрежи и те са нашите актуални 
очертания.  

Пробив навън. Когато побеждавам, когато превъзмог-
вам, когато преодолявам, когато успявам, когато разбирам 
нещо ново, когато крача напред невредим, аз вземам ново 
пространство от владенията на смъртта. Въпреки нейния 
неумолим ход в моите клетки и в моята памет, аз 
продължавам да живея цял и експанзирам. Пробивът се 
усеща по своята напрегнатост и съпротива. Той е резултат 
на усилие или неосъзнатата работа на нашето тяло и 
психика. Пробивът може да не се усети, ако е безболезнен и 
„спонтанен”. Но всеки миг живот е неутрализирана ент-
ропия. Разпадането е безусловно, постоянно, неумолимо. Гра-
дежът е мистериозното умение на духа, душата и тялото дори 
без съзнание за детайлите да работят за каузата на живота. 
Тялото например знае тайната на своето възпроизвеждане 
на зашеметяващо сложни атомни и молекулни, клетъчни 
и организмови, видови и глобални структури. Макар че 
тази кауза е обречена тук, на Земята. А тази обреченост 
или значи безсмислие на живота, или не е обреченост, а 
ограниченост на едно изпитание.  

Пробивът навън е наградено усилие. Той е тържество на 
живота. Раждането е радикалният пробив навън. Роде-
ното умира. Умирането е ново раждане, ако не е унищо-
жаване.  

Пробив навътре. Когато ме побеждават, когато из-
немогвам, когато падам, когато губя, когато не мога да 
разбера, когато блокирам, смъртта взема ново пространство 
от моите владения. Въпреки моите непресъхващи до сетен 
дъх усилия, аз остарявам и отпадам. Животът ми, течейки 
във времето, изтънява, изчерпва се, изтича. В тялото ми 
стават необратими повреди. То се износва. Усещането на 
пробива отвън е болезнено и напрегнато. Това е усещане за 
неуспешно усилие. Това е усещане за удар и трудно 
съвземане. Това е съзнание за отстъпление. Пробивът 
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навътре е резултат от неусетна и постоянна работа на 
ентропията. Нашият градеж се оказва крехък и ветровете 
на времето го съсипват. Но ние остаряваме само телесно. 
Наистина умът, волята и паметта изневеряват. Но ние 
оставаме недосегаеми в нашия дух. Не губим знанието като 
опит. То расте през цялото време, докато животът напира и 
чезне. Този парадокс, който обръща стрелата на времето, е и 
тайна. Какво става с нашето лично знание, когато уми-
раме? 

Символ на пробива навътре е умирането.  
Оцеляване. Оцеляването очевидно е запазване на це-

лостта. Без да запазим нашата цялост, ние не можем да 
превъзмогваме смъртта дери за момент. Тази цялост е 
гъвкава и търпи накърняване, но само до известна степен. 
Тя е крехко динамично равновесие, тесен диапазон, в който 
жизнените функции са възможни. Целостта е ограничена 
„отгоре” и „отдолу”. Човешкото тяло може да понесе 
изстудяване до около тридесет градуса и прегряване до 
около четиридесет и два. Надолу и нагоре от тези 
температурни бариери е смъртта. Човек може да понесе 
определени порции нервно напрежение, без да разруши 
необратимо нервната си система. Можем да удържим 
достойнството си до степени, на които оцеляването ни 
диктува да изтърпим унижение.  

Оцеляването може да прави невъзможни много 
пробиви навън. Защото всеки пробив навън е отваряне на 
нашата цялост и излагане на ударите на разрухата. Силите 
на живота и силите на смъртта актуално се сблъскват в 
действията на човека. Този живот е рискован. Целостта 
не е гарантирана. Пробивът навън има смисъл като 
продължение на живота, ако запазва целостта. Пробивът 
навътре е превъзмогнат, само ако целостта е запазена. И 
тук отново се натъкваме на една потенциална безгранич-
ност. Известно е, че много хора умират в името на 
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запазването на достойнството. Духът се е съхранява с цената 
на живота. Но ако смъртта е смърт и за духа, тогава какъв 
смисъл има това илюзорно „съхранение”? Мащабът на 
общността, която диктува понякога саможертва, не е 
достатъчен и не е адекватен за разбиране на личностния 
акт на жертвата.  

Спокойствието е израз на запазването на целостта. Но 
израз на оцеляване е и свиването в черупка. Оцеляването е 
двойнствено. Достойно за човека като дух е не да оцелее на 
всяка цена, защото и бездруго ще умре, а да запази це-
лостта си като „въплътен дух”. Тази безспорна и вечна 
ценност е свидетелство за потенциално безсмъртие.  

В нашата цялост, чиито граници се знаят, ние отк-
риваме нашата определеност. Ние сме цялостни на много 
равнища. Съществуват граници и граници. Съществуват про-
биви и пробиви. Всеки пробив показва една граница и с това 
една страница от книгата на живота, която пишем сами. По-
казва страна от човека, избрана или принудително приета 
поради нашата слабост. Смъртта е границата на всички 
граници в земния живот на човека. Следователно тя е опре-
делението на всички определения на човека. Човек е смър-
тен. Най-важното за земния живот е, че той свършва. Ако 
успеем да разберем смъртността, ние ще сме разбрали живота 
си като цяло.  

Тази книга е написана за целта на такова разбиране. Тя 
е без претенции за истини от последна инстанция. Но тя 
своята неизбежна уникалност. Уникалното в моята книга 
е търсенето на разбиране за пределния опит като пределно 
битие и пределно знание за земния живот на ека. А пре-
делен опит за мен значи не просто граничен т, не просто 
пробив навън или пробив навътре. Аз из-щам модусите на 
опита в граничните зони. Това, че смъртта не можела да се 
опитва, е недоразумение, изказано големи мислители като 
Епикур, Витгенщайн, Ясперс. Смъртта се опитва посто-
янно, доколкото умираме постоянно. Смъртта се опит-
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ва и съвсем пряко и осезателно, когато усещаме нейното при-
съствие наблизо. Пред лицето на смъртта може да се 
опитват пробиви в жизнения хоризонт. Можем да риску-
ваме смъртно, за да направим Вещо значително или просто 
за да усетим екстремно градуса на живота като стълкнове-
ние на сили. Пред лицето на смъртта може да се наложи 
да изтърпим и смъртен пробив в нашата цялост. Може да се 
случи да умираме и все пак да оцелеем. Така смъртта е 
опитвана и познаваш в двете посоки – в човешкото дейс-
твие и в човешкото страдание пред нейното лице.  

1 Разбира се, състоянието след окончателното уми-
ране е изцяло вън от границите на земния живот и знание. 
Аз не търся отвъдното , както това правят мистиците. Тук 
търся модусите на непосредственото, осезаемото, сил-
ното присъствие на смъртта. Това е граничен опит, който 
дава незаменимо знание и осмисляне на живота, формулата 
на Граничния опит е мащаб на целия живот. Не на отрязък 
от живота, на стратегия, цел или акция, не на действие или 
операция. Не мащабът на болка или на болест, на проблем 
или на засечка. Не на победа, на успех или на превъзмогва-
не. Радикално гранични са онези форми на опит, в които чо-
век е пред прага на смъртта или в междинно състояние между 
будния живот и смъртта.  

Според логиката на това въведение, трябва да има по-
не три типа смъртен опит: опит при равновесие, опит при 
пробив навън и опит при пробив навътре . Аз намирам тези 
типове в следните човешки състояния: 

– сънуване (блуждаене или насочване в сънища 
та); 

– смъртно рискуване (съзнателно въвличане в 
смъртно опасно действие); 

– умиране (съзнание за предсмъртност – нагла 
са за самоубийство, очакване на екзекуция , смъртоносно 
боледуване, катастрофа, клинична смърт ).  
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Сънят е състояние между будуването и смъртта, кое-
то отговаря на спокойната цялост. В спокойната цялост не 
знаем границата. В съня не съзнаваме смъртността. Но съ-
нят е прекратяване на много човешки функции и преди 
всичко на съзнанието. Сънят е безпаметен. По това той най-
много прилича на смъртта. Хипнос е брат на Танатос.  

Но сънният опит собствено е сънуването. То е активно 
преживяване. Тук сме във видение, което тече или се 
направлява. Измеренията на сънищата са чужди на 
измеренията на будуването. Те изглеждат като смътно 
разпознавани епизоди от друг свят. Сънният опит е 
граничен по много начини. Той е така добре обособен, както 
са будуването и сънят без сънища. Това е видно даже в 
енцефалограмата. В науката сънуването е обособено като 
трето състояние след будуването и съня. В Тибетския 
будизъм сънуването е обособено като едно от междинните 
състояния (Бардо на сънуването) в затворения цикъл 
раждане – живот – смърт – раждане. Сънищата напомнят на 
видения в процеса на умирането.  

Смъртен риск. Действието в лицето на смъртта е на-
чин да изпитаме екстремното, като превъзмогваме 
умирането чрез пределни усилия. Избираме смъртно 
рискована ситуация, от която има измъкване, и то зависи от 
успеха на нашето действие. Навлизаме в проблема и го ре-
шаваме или умираме. Няма по-истински проблем на тази зе-
мя. Независимо дали този риск е самоцелен или служи на 
нещо, щом носи досега на смъртта, той е истински це-
лен смъртен опит. Самоцелният риск, предприет 
заради екстремното, е онтологично по-чист (не по 
нравствен) от риска на онзи, който се хвърля да спаси чужд 
живот. Във втория случай мотивът и смисълът не е в 
опитването.  

Смъртният риск не просто отмества границите на 
нашия жизнен хоризонт. В смъртно рискованото начинание 
не е най-важно да изкачим най-високия връх, да покорим 
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полюса или да обиколим земята. Сърцевината е събитието 
на рискуване на живота при активното усилие на човека да 
превъзмогне препятствието и да оцелее.  

В смъртният риск модусът на смъртния опит е уни-
кален и нищо друго не може да го открои. Смъртният риск 
предлага не само мащаб, а и непосредствен пределен живот 
– живот с цялата сила на волята, ума, мускулите при цялата 
гама от смъртни усещания: страх, ужас, изтръпване, паника. 
Смъртният опит в този риск е пределно битие и пределно 
знание.  

Умиране. Аз допускам или по-точно зная, че съществу-
ва опит на умирането. От известен стадии на умирането 
(спряло сърце и дишане и дори права енцефалограма) 
връщането е възможно (клинична смърт). Но и без такова 
пътуване човек може с часове, дни, месеци или дори години 
да изпитва изтичането на живота. Разбира се, умрелият не 
може да се върне и да каже. Само мистиката се занимава с 
такива неща. Епистемологията като разумно познание се 
занимава с граничното при ясното съзнание, че отвъдното е 
непостижимо за разума. Но настъпването на смъртта 
срещу нашата цялост, когато часът удари, е върховно 
събитие. То е „гранична ситуация”, както и смъртният риск. 
Но тук сме страдащите „обекти” на разрушително действие 
и понякога само безсъзнателни органични сили се 
съпротивляват до последно. Човек не действа, а търпи.  

Отчаянието, ужасът и апатията на смъртно болния 
са ни познати. Неописуемо е присъствието край умиращ, 
без надежда за помощ и с ясното съзнание, че умиращият 
знае за умирането си. Вихрените видения на умиращото 
съзнание са загадка за психологията, медицината и 
философията. Всички тези мрачни страници са всъщност 
опит и познание от най-автентичен тип, което не може да 
се сравни с нищо. Пред прага на смъртта си човек може да 
има силата да оцени и осмисли целия си живот  ̂да разпознае 
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неговите върхове и падения, да се изчисти от илюзии и да 
се изповяда. Изповедта е концентриран израз на смиреното и 
мъдро приемане на смъртта не само като свършек, но и ка-
то мащаб за равносметка.  

Аз искам да покажа, че както смъртното рискуване, та-
ка и умирането (които могат да се прелеят едно в друго), са 
върхови форми на опита и с това върховни знания, които ни 
приближават до истината на живота повече от всичко друго 
на тази земя. Те са способни да ориентират генерално човека, 
да го определят трайно, да начертаят траекторията на по-
нататъшния му живот.  

Моето изследване е по същество феноменологично. 
Феноменологията в едно по-свободно разбиране, като 
философия на пределните определения в жизнения свят на 
човека, е философия на границите на човешкото познание, 
на граничните му структури, феноменологията е трудна 
философия, защото изчистването на най-трайните черти на 
опита няма ясни ориентири. Но пределните опити срещу 
смъртта могат да задълбочат „феноменологичната редук-
ция” – изчистването на опита до дъното на безусловните 
форми, които изграждат света и познанието. Така във 
феноменологичното изследване се открива дълбокото 
тъждество на битие и истина. Така в руслото на пробива, 
направен от мислители като Хусерл, Витгенщайн и 
Хайдегер, може да се търси мъдрост от онази чиста проба, 
която остава за вечността. Тук се търси не метафизичен 
модел на „граничната ситуация”, както в страниците за 
смъртта на Ясперс например, а живото течение на света и 
знанието ъ смъртния опит и неговото осмисляне. Тук не се 
твърди, че смъртта е безусловно унищожение, нито пък се 
разказват приказки за отвъдното.  
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I. СЪНУВАНЕ 
Сънят е онази фаза на живота, която най-често се срав-

нява със смъртта. Съновиденията са добре отграничени от 
останалия опит, от “реалността”. Те са изпитвани от всички 
хора. Сънищата са обикновени събития и не изискват из-
вънредни способности. Те са достоверни и безспорни като 
явление, въпреки че са много спорни в своя статус – въоб-
ражение или реалност, отсамност или отвъдност, хаос или 
ред, безсмислие или смисъл. Здравият разум, науката, рели-
гията и мистиката поставят съня в особено близко отноше-
ние към пределното за човека, в уникална и непризнавана 
за други състояния аналогия със смъртта. Изпадането в без-
съзнание например не носи картини, потопява в безпамет-
ност като сън без съновидения.  

Особено силно е подобието на виденията насън с ви-
денията в процеса на умирането. Те са също така странни, 
чудновати, нелогични, безпричинни, ефирни и пълни с 
емоции. Сънищата се преживяват без въпрос за истинност. 
Всичко това изисква една уникална епистемология на опи-
та на сънуването.  
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Глава 2. Разкази за сънища 
Личният опит в анализа на сънищата е задължителен. 

Подбирам само собствени сънни сюжети. Само те са един-
ни с последващия анализ – един и същ е сънуващият и 
“тълкуващият”. В противен случай капанът на доверяване-
то на нечий разказ за сън е неизбежен. Тук не получавам 
“обективно опитно изследване”, но имам непрекъснатост 
на опита насън и тълкуването му. Търся постоянни качест-
ва на сънищата и не се нуждая от множество сюжети.  

 

незнайност 
Сънищата са странни, чудни, незнайни, тайнствени, 

неразбираеми. Странно е тяхното пространство, време и 
причинност. Странни са персонажите в тях и техните дейс-
твия.  

Пространството и времето в този свят са без определе-
ни координати. Почти няма знание за исторически момент 
и географско място. Но в сюжета моментите и местата са 
някак подредени. Липсва съзнанието за отправна точка, за 
център на координатна система – оттук усещането за блуж-
даене.  

Обичайният фон на сънният сюжет е съвсем необичаен 
след събуждане и дори в самото сънувне. Някои от фонове-
те са съвсем непознати и дори някак неземни. Но много 
често мястото е познато. Тогава то излъчва несвойствени за 
спомена ми наяве емоции. То има и друга “физика”. Не мо-
га да позная например родната си къща и природата около 
нея. Тези релефи и постройки сякаш идват отдругаде и 
копират външно познати за мен детайли.  
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Сънувам много пъти сгради. Типичната сграда е висо-
ка и широка, с много стаи, дълги коридори и потайни мес-
та. Тя е тъмна. Мястото е населено гъсто. Там има много 
персонажи, които не познавам. Появяват се и познати лица 
от реалния живот, но без своя характер и своята личност, а 
само с външния си вид. Те изскачат неизвестно откъде и 
вършат в съня неочаквани неща. Тази призрачна сграда 
често е порутена и от нея се пада лесно. В тъмните си ъгли 
тя таи неподозирани страхотии.  

В сънищата се появяват неземни места. Пътят до тях е 
незнаен. Дотам не стигам, а се озовавам. Понякога те при-
личат на пустинно мъгливо поле. Или са гъсти, непроходи-
ми джунгли. На този фон се разиграват фантастични съби-
тия.  

 

 летене и трансцендиране 
 Особен емоционален фон създава летенето насън. То 

преминава неусетно в попадане на незнайно място в 
“трансцендентна” ситуация. В своите сънища летя с чо-
вешко или подобно тяло близо до земните форми. Летя чес-
то в познато, но в съня някак чуждо място – най-често в 
планина около родното си място. Летя и далеч, и високо, 
много високо, като със самолет или със самолет. Летял съм 
например в самолет, задвижван не от двигатели, а от някак-
ва обща воля на “пътниците”. Линиите на летене са трудно 
описуеми. Излитането и приземяването стават на невероят-
ни и невъзможни терени.  

Летенето насън иска усилие на волята. То е най-
голямо, когато се отлепвам от земята или когато се изди-
гам покрай дървесен ствол, склон, скала или връх. Усилие-
то цели да преодолее гравитацията, макар и силно намале-
на. Летял съм и надолу покрай склонове, гори, огромни по-
ляни, къщи, цели селища, заснежени зимни планини.  

Веднъж летях по очертанията на огромен клон на са-
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мотен бор. Плъзгах се на сантиметри от клона и оглеждах 
подробно люспестата медночервена кора, отклоняващите се 
встрани стъбла в прозиращата тъмнина. Беше нощ.  

Повечето такива “полети” са нощни.  
Летенето е потопено в силна емоция. Тя е едновремен-

но и неразличимо удивление, ликуване и смътен страх. 
Емоцията е чужда на будния живот.  

Това не е страх от височина и падане. Това е страх, че 
летенето отделя от всички хора. Летял съм с човешки съ-
щества без облика на хората, каквито ги виждам наяве. Ле-
тенето е почти винаги в самота и е непонятно как става 
“физически”. Психически то е ясно като волево усилие. Аз 
и светът сме се променили коренно. Аз съм друг и съм на 
друго място. Хората около мен са също други. Има смътна 
болка, че не съм “истински”, че не съм самия себе си и не 
съм “у дома си”. Обитавам или по-точно блуждая в чужд и 
незнаен свят, където за удивление и радост превъзмогвам 
гравитацията с воля.  

След летене най-често се събуждам бодър и пълен със 
сили, както се събудих след потресната за тялото клинична 
смърт. И тогава се носех в осезаема чернота и после в топла 
светлина. В съня за летене съвсем ясно съм променен фи-
зически. А светът наоколо, както във всички сънища, е 
друг, а не моя свят наяве. Няколко пъти имах ясното зна-
ние, че не съм човешко същество като в света “наяве”.  

След много опити сънувах летене на друго равнище. 
Летях съзнателно, със знанието, че “досега е било само на-
сън”, а сега експериментирам. Мислех в този сън, че е 
дошло времето да опитам “наяве” и опитвах. Получаваше 
се. Имах тежест. Полагах значително усилие. Летях над по-
ляни, склонове, между дървета. Влизах през прозорци и на 
тавани. Обитавах заедно с други широк таван с много легла 
под покривните греди. Водих там други хора, после летях 
пред тях.  

Летях от дърво на дърво нарочно, с цел експерименти-
ране върху гравитацията, за да се уверя във възможностите 
при летене. От един висок клон на едно дърво се прехвър-
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лих чрез плавен скок върху тънък и дълъг диагонален клон 
на другото дърво. Този клон ме издържа, което значи, че 
съм бил лек.  

Летях покрай вървящи човешки същества и експери-
ментирах контакт. Очевидно бях страшен за тях. При моето 
“звуково сигнализиране” или “механичен тласък” те се 
втурваха да бягат панически. Сякаш в съня си съм бил не 
човек, а нещо друго.  

26 – 27. 03. 1993. Летях. Спомням си онази част от ле-
тенето, при която долетях “на гости” на едно малко тихо 
парти в непозната стая. Домакинята май я нямаше. Там се-
дяха няколко души (2+1?), без да разговарят. Мен никой не 
ме забелязваше. Тогава излетях от стаята и летях в някакво 
затворено просторно място (ЖП депо или голям полупра-
зен склад). Летях под тавана. Сблъсках се със стена (с ми-
сълта да проверя дали ще мина през нея). “Ударът” бе едно 
полутвърдо отблъскване. После излетях през входа.  
 Летенето насън е ликуване, помрачено от съзнани-
ето, че си изхвърлен от отсамния човешки свят в място, 
което не познаваш и не можеш да контролираш. Най-
вероятно летенето е особен модус на сънния свят, който 
ярко показва, че сънищата са основно състояние и опит, 
че светът на сънищата е друг план на реалността, а не 
просто плод на въображението. А и трактовката на въоб-
ражението като нереалност от позициите на здравия разум е 
лишена от основание. Защото самият свят на здравия разум 
е изтъкан от описания, въображаеми “неща” и тълкования.  

Летенето насън е пълно със сила, тържество и трепетно 
удивление, че имаш тази сила. Ти управляваш тялото си не 
с ръце и крака, не с планиране по законите на аеродинами-
ката, а с чиста воля и мисъл, която те премества където 
пожелаеш.  

Робърт Монро описва “извънтелесните си пътувания” 
като полети с второто тяло в “място 2”. Жан Приор разра-
ботва концепция за “духовното тяло”. На страниците на 
“Аурата и безсмъртното тяло” той развива идеята за единс-
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твото на психично и физично на всички равнища, при което 
доминирането на психичното нараства с всяко следващо 
равнище в посока към чисто духовното. 1 В хрониките на 
Роборт Монро мисълта в “място 2” твори реалността. По-
тапяне във физическата реалност – “място 1”, излизане от 
нея и озоваване в “място 2”, отдалечаване, реене и завръ-
щане само с усилието на волята. То е толкова по-голямо, 
колкото по-близо си до физическия свят. Желанието и фо-
кусирането на волята ускорява или забавя, насочва в раз-
лични посоки, спуска, приземява и носи покрай повърх-
ността. 2  

Според древни индийски разбирания, живи десетки ве-
кове, светът е Майа (видение на съзнанието) и зависи от 
неговото решение и равнище на развитие. Виденията в 
Бардо след сетния дъх се овладяват като “Майа” (създания 
на ума) и усилието е насочено към съхранение на съзнание-
то за илюзорност. Така се пробива “покривалото на Майа” 
до предвечната Дхармакайа или духовното тяло на Буда. 3  

Летенето като сънен сюжет е удивително подобно на 
броденето или реенето, описвано от мистиците. То е и най-
съзнателният от всички сънни сюжети. Аз често съзнавам, 
че летя насън. Във всички случаи, дори да не съзнавам, че 
това е сън, управлявам летенето с воля и съзнание. Каква е 
природата на съзнаването на събитията насън, без да съз-
наваш, че са насън, е много трудно да определя. Това е съз-
нание в сънен план, иманентно сънно съзнание. Друг модус 
е съзнаването, че сънуваш. Това е трансцендентно (или 
трансцендентално)спрямо света на сънищата.  

Летенето насън е изпълнено с духовност, със съзна-
телност, с воля и свобода, въпреки цялата си мистериозност 
и заедно с нея. Сънуващият се фокусира върху насочването, 
издигането, спускането, ускоряването и забавянето. Той е 
изцяло обърнат не към външните събития, както е най-
често в сънищата, а към собственото действие летене. 
Това приближава летенето насън до описваното от магьос-
ника дон Хуан от книгите на Карлос Кастанеда “сънуване”.  
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смърт 
Сънувал съм птици, черни и тежки, които се разбяг-

ват от купчината, в която са се натрупали в ъгъла на някак-
ва потулена стая. Те ходят тромаво и разперват непохватно 
черни, тежко оперени, мъхести крила. Виждал съм висок 
външен асансьор на порутена или строяща се свръхвисока 
сграда, който се движи несигурно и представлява просто 
паянтова платформа, скърцащо издигаща се към тъмно не-
бе.  

В коридорите на сънуваните сгради понякога бродят 
неземни същества. Не съм виждал лицата им, а само фигу-
ри, носещи се като сенки. Виждал съм срутени стълбища 
или сламени нестабилни покриви, стари каменни зидове. 
Левитирал съм от сграда на сграда, от покрив на покрив. 
Откъсвал съм се в устремни падания, но не съм се нараня-
вал.  

Виждал съм лифтове или въжени линии за трупи, кои-
то се събарят в трясък и зъбни колела с огромни размери 
мачкат хора. Те възприемат разкъсаните си тела и кръвта 
някак унесено и без болка. Направени са от някаква безбо-
лезнена материя.  

Друг сюжет. Двама души откриват трупа ми, а аз наб-
людавам отгоре. Те разхвърлиха купчина подредени дърва 
в сайванта на родителите ми. Под тях лежеше обезобразен 
труп с много рани и с просмукани от кръв дрехи. Убит и 
скрит там, по неразбираем начин знаех и бях предупредил 
приятелите да ме открият. Не изпитах нищо, освен леко 
учудване. Сънувах и ясна смъртна заплаха от познато лице, 
което и в живота ми наяве ме е изплашвало. Един огромен 
мъж, пред когото се държах с достойнство, разряза врата 
ми в беса си открай докрай, но някак повърхностно, като ме 
предупреди, че следващият път ще бъде истинско.  

22. 02. 1993. Събудих се от цял сюжет. Той засенчи 
други картини, сънувани преди това.  

Родната къща и нашият двор. Аз съм на горния етаж. 
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На двора има много хора. В градината отвъд двора е стари-
ят клозет. Излизам на балкончето. Наблюдавам сцена. Чо-
век с черно сако сграбчва от множеството И. З. (мой реха-
билитатор в София. И. З. се е отказал да ми помага и ме е 
оставил сам да работя върху болния си крак). Клозетът в 
съня е малка квадратна барака с единствена стаичка. Чове-
кът в черно вика грубо (той е от властта, има охрана). Пита 
И. З. дали вярва в ... Енгелс (?) и да приключват по-бързо. 
И. З. мълчи уплашен. След това намира сили и с променен 
от ужас глас казва: Добре, ще вляза с теб в стаичката, но 
предупреждавам (обръща се към мен и другите долу) никой 
да не се бърка. Явно има предвид мен (“без самоинициати-
ви” бе инструкци-ята му в лечението, преди да се оттегли). 
Вкарват го вътре, за да го убият. Аз очаквам изстрел. 
Идват нови хора. Аз им обяснявам, че “оня садист го мъ-
чи”. След малко вратата се открехва и аз виждам през про-
луката човека в черно, разкрачен, да премята сакото си на 
един стол. Явно “си говорят” нещо...  

Като се събудих, изцяло под впечатлението на видени-
ето и пълен с безпокойство, хрумна ми, че това е моята 
смърт. Ще ме убият там, в обора под плевнята. Свързвам го 
със стария сън, когато видях тялото си намушкано на много 
места и скрито под дръвника до къщата. В сънищата има 
много материал от събития и лица наяве. Те дават следа за 
разбиране, но само на една повърхностна плоскост. Пълни-
ят с безпокойство сюжет не обяснявам с мотива за рехаби-
литацията.  

7. 09. 1993. След много напрегната вечер до късно не 
заспивах и четях. Чух по радиото песента от “Аризонска 
мечта” – “In the deathcar”. Тя ме разтърси с някаква бездън-
на красота на болката. Очаквах нещо тази нощ. Зарекох се, 
че ще сънувам майка си или спасителен знак след неудачи-
те... Второто видение бе: Озовавам се в къща с малък про-
зорец. Прозорецът има плътна твърда непрозрачна лента по 
очертанията на стъклото. В един момент по линиите на 
рамката заблестява мека жълта светлина. Решавам, че това 
е чаканият знак. От другата страна има някой. Пресягам се. 
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Оказва се, че “няма стъкло и рамка”. Ръцете ми проникват 
свободно отвъд и аз намирам тяло, което издърпвам в стая-
та. Тогава разпознавам починалата ми майка. Беше някак 
дребна и деформирана. Носеше бебе, уродливо на вид... . Тя 
предупреждава да не правя нещо, не разбирам какво – касае 
се за мое създание.  

6. 01. 1994 – 5. 30 часа. Сънувах в цвят, изцяло фантас-
тично. Спомням си съвсем малка част, и тя сега избледня-
ва...  

Някаква “болница” на склон – място, напомнящо ми 
къщата, където живях с моите родители между четири и 
седем годишната си възрст. “Стаите”, в които сме настане-
ни, са изкъртени кухини в скала. “Пациентите” са остатъ-
ци от човешки същества. Телата им са части от човешки 
тела. Аз съм един от тях. Ние сме пострадали безвъзвратно 
– загубили сме целостта на човешката си форма и водим 
съществуване между неуютност, ужас и надежда. Единст-
вената запомнена жива картина, която правех усилия да 
изясня, лежейки след кошмарното видение, е: “Лекарка”, 
човешко същество от женски пол, манипулира остатъка от 
тялото на “пациент”. Аз съм друг “пациент” – свидетел. 
Това е една жива червена топка – глава с очи, уста, нос, 
уши, сякаш без кожа, която бива потопявана в различни 
разтвори и “човекът” ужасен опипва с нещо като “пръст” 
устните, очите и бузите си. “Лекарката” му обяснява, че не 
трябва да възприема всичко това като “рак”, като нещо фа-
тално. Мен ме успокоява, че ми предстои нова процедура, 
която ще запълни часовете ми и ще ми даде разнообразие...  

Тези странни и страшни сюжети не се разказват само-
целно. Аз не искам да ги тълкувам прецизно. Но това са 
явни отделяния, трансцендирания спрямо света наяве и 
смъртни опитности. Мистичните опити за обяснение на 
сънищата са многобройни. Но всички те са критически не-
укрепени и безкрайно крехки в многогласието си. Науката 
прави възможното и открива постоянно нови данни за мо-
зъчните и психични процеси при сънуване. Но тя излиза 
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извън обективността, за да изследва виденията. Епистемо-
логията намира тук предизвикателство. Какво представ-
лява сънуванеуто като битиеистина? Какво представля-
ват сънищата като грничен опит? Дават ли те знание за 
смъртта? 
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Глава 3. Мистика на сънищата 
Има три ярки форми на мистично обяснение на съни-

щата – интегралната йога на Шри Ауробиндо, пътуванията 
с второто тяло на Робърт Монро и магическото обяснение 
на дон Хуан, дадено на страниците на серия романи на 
Карлос Кастанеда. Те представят и три различни култури.  

сън-преживяване и сън-действие 
 Според Шри Ауробиндо – един от могъщите умове на 

съвремието – сънуването е първото оръдие на пътуващия 
през световете. То може да стане съзнателно. Степента на 
неговата съзнателност може да нараства до равнище, на 
което ставаме съзнателни постоянно, винаги и навсякъде. 
Тогава сънят и смъртта вече не са разсейване и разпад на 
естествените съставни части, а преход от един начин на 
съществуване към друг. Разграничението, което се прави 
между съня и бодърствуването, между живота и смъртта, 
съответства на външните явления, но всъщност то е нере-
ално. То е като държавните граници за физическата геог-
рафия или като цвета и външната форма за молекулната 
структура. (Това е будистката идея за шунята – пустота 
или относителност на всяко конкретно съществуване – ре-
минисценция на фундаменталната майа – С. Г. ).  

Разделението възниква само в резултат от недоста-
тъчността на съзнанието. Двата свята (или, по-вярно, то-
зи свят от една страна и безкрайното множество светове – 
от друга) постоянно съсъществуват и проникват един в 
друг – взаимно се пресичат. Различни начини на възприе-
мане на едно и също нещо правят в единия случай да казва-
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ме “аз живея”, а в другия -”аз спя” или “аз съм мъртъв” 
(при условие, че можем да осъзнаем това). Така може по 
различен начин да се познава един и същ обект в зависи-
мост от равнището на изследване, който избираме – суба-
томен, атомен, молекулен или чисто външен. “Отвъдното” 
се намира тук, навсякъде.  

Когато тялото заспива, съзнанието се хлъзва в безсъз-
нателност. То се връща към своето еволюционно минало, 
което може да го напълни с най-различни безредни образи, 
създадени посредством случайни обединения на множество 
фрагменти от спомени и впечатления.  

Човек има да преминава през много стадии докато се 
формира Центъра – психичното и неговото съзнание -сила, 
който придава на цялата тази изменчива смес свързаност и 
цялостност. От момента, в който тялото престава да бъде 
център и вътрешният живот става независим от физически 
обстоятелства, се променят будуване, сънуване и смърт. 
Тази еволюция се ускорява чрез практиката на йога.  

 Първото, което забелязва търсещият, е особената при-
рода на някои сънища, като че ли видимите външни изме-
нения се предшестват от вътрешни изменения от по-фин 
порядък, усещани от нас в нашите сънища. От животинския 
сън ние преминаваме към сън – преживяване, от разложе-
нието на смъртта – към “смърт”, която живее. Всички раз-
деле-ния, раздробявали нашия интегрален живот, отпадат. 
Вместо да се подложим на безредно разсейване поради от-
съствие на център, ние намираме Стопанина и хващаме 
нишката на съзнанието – сила, която съединява всички ни-
ва на всеобщата реалност.  

Сън-преживяване. В зависимост от силата на съзнани-
ето има много степени на този нов тип сън – от редки нере-
гулярни проблясъци, които може да се видят на един или 
друг план, до непрекъснатото и самоуправляемо видение, 
което е способно да се премества по цялата йерархия на 
плановете отгоре надолу – така, както то самото пожелае.  

 Всичко зависи от бодърствуващото съзнание. Благо-
дарение на близостта ние вървим обикновено към онези 
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пластове, с които сме установили връзка. Тази връзка се 
образува от ментални, витални или други вибрации, които 
приемаме и превръщаме в идеи, стремежи или желания, в 
низост или благородство. Когато напускаме нашето тяло, 
ние просто се отправяме към източника на тези вибрации – 
източник необикновено жив и удивителен, в сравнение с 
който нашето ментално и витално “преизлъчване” във фи-
зическия свят изглежда бледо и почти празно. И тогава за-
почваме да осъзнаваме онези необятни и безчислени свето-
ве, които обкръжават, обгръщат, покриват напълно нашата 
малка планета.  

По принцип достатъчно развитият човек преминава в 
съня през целия диапазон на плановете на съзнанието и 
върви право към висшата Светлина или Дух – Сат-Чит-
Ананда – най-често несъзнателно, но тези няколко минути 
са истински сън, истински отдих в абсолютната релаксация 
на Радостта и Светлината.  

Истинската цел на съня е спонтанно връщане към 
Източника, за да се потопим отново в него. Оттам бавно се 
спускаме през всички планове – ментално, витално, тънко 
физическо и подсъзнателно (този последен план се помни 
най-лесно) – където всяка част на нашето същество има съ-
ответни форми на опит. Във всеки план има много зони, 
които са свързани помежду си с мостове. Главната 
трудност се състои в това, да построим първия мост, моста 
към външното бодърствуващо съзнание.  

 Начинът е да оставаме неподвижни и безмълвни 
веднага след събуждането. Когато на някакъв план на съня 
става значително събитие, ние веднага ставаме бдителни, 
съзнателни. Тогава трябва да спрем направо в съня, да пов-
торим два или три пъти съдържанието на видението, за да 
го запомним добре, а после да се върнем в съня.  

Върхът на сънуването е екстазът в неподвижната и яр-
ка Светлина, абсолютно изчистена от всяка суета и сетивни 
явления от низшите планове. Влизайки в контакт с тази 
светлина, даже само за няколко минути, почиваш така, как-
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то след осем часа сън (това напомня неочакваното чувство 
за бодрост и сила след видяната светлина, когато отивах 
към собствената си смърт – С. Г. ).  

Тези вътрешни области или нива на нашето същество 
могат да се явяват в съня във вид на стаи или сгради, в кои-
то има значение даже най-малкия детайл... Понякога ни се 
случва да срещнем не стаи, а най-различни видове същест-
ва – цели семейства или даже зверилници – различни сили 
и вибрации, които сме свикнали да приемаме и които със-
тавляват “нашата” природа. (Не мога да не върна читателя 
към разказаните фрагменти от сънища няколко страници 
по-горе – сградите, коридорите, етажите, стаите, същества-
та).  

Сън-действие. Когато сънят става все по-съзнателен, 
от впечатленията преминаваме към оголена реалност. Става 
ясно, че сме създадени от ментални, витални и други фраг-
менти, всеки от които притежава свое независимо същест-
вуване и има преживявания на своя план (вероятно реми-
нисценция на ранната будистка идея за “дхармите” като 
първични елементи на битието – С. Г. ). Ние сме пасивни, 
защото мнозинството от тези фрагменти никак не е свърза-
но с истинското “аз”. По такъв начин, ако искаме да бъдем 
стопани не само тук, но и в други сфери и въобще навсякъ-
де, то става очевидна нуждата от интеграция (смисъла на 
интегралната йога – С. Г. ).  

Ако тази част на нашето същество приема да бъде обе-
динена около психическия център, то тя ще може безопасно 
да излиза към тези дяволски сфери, доколкото ще притежа-
ва психична светлина; психичното – това е светлина – част 
от великата изначална Светлина.  

На тези планове ние можем да срещнем и най-
различни хора – познати и непознати, близки и далечни, 
живи и “мъртви” – онези вечно живи хора, които се нами-
рат на една и съща дължина на вълната с нас.  

Тази интеграция е още по-нужна затова, защото когато 
нямаме повече тяло, т. е. когато се предполага, че сме мър-
тви, тези фрагменти вече не могат да прибягнат към по-
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мощта на тялото, връщайки се в него като в убежище. Ако 
не са интегрирани (около психичното), те вероятно ще пре-
минат през множество неприятности.  

(Карлос Кастанеда: “Едно същество попада в тонала, 
когато жизнената му сила е увързала в едно всички необхо-
дими възприятия. Казах го, защото зная, че щом жизнената 
сила напусне тялото, съвкупността от отделни възприятия 
се разпада и те се връщат обратно там, откъдето са дошли – 
в нагуала”4).  

Доколкото подобно преживяване се явява характерно 
за много смърти, то, навярно, трябва да се каже, че срещата 
на приятели е ставала в онези великолепни многоцветни 
градини, които може да се намерят във висшите витални 
сфери (съответни на сърдечния център и подобни на рай). 
Обикновено лишеният от тяло човек остава там толкова, 
колкото пожелае. Когато той достатъчно се наслади на то-
ва, неговата душа се отправя в мястото на истинния покой, 
в изначалната Светлина и чака там своя час на връщане на 
земята. 5 

Това сгъстено предаване на идеи на интегралната йога 
дава представа за различни исторически пластове и разкло-
нения на индийската мисъл. Майя, дхармите и дхармакайа 
са централни идеи, които в различна форма и в различни 
думи пронизват ред школи и сутри. Автентична представа 
за будисткото разбиране на смъртта може да се получи в 
будистките сутри и особено в тибетската езотерична лите-
ратура. Авторът предлага и своята книга “Лицата на смърт-
та”.  

 място 2 
Сега следва представяне на разказите за пътувания из-

вън тялото (jurney оut of the body) на Робърт Монро. Един 
съвременен американец открива ненадейно способността 
си да се отделя от физическото тяло с “второто тяло”, нор-
мално невидимо и съединено с него. Това се свързва със 
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сънищата и умирането. Книгите на Монро са пропити от 
стремеж към обективно изследване, но за съжаление никъ-
де не откриваме повторим експеримент или демонстратив-
но експериментално доказателство. Това е нормално, след 
като опитната наука търси наблюдаемото и с това изключва 
трансцендирането.   

“Преди всичко съществува Бариерата. Никой със си-
гурност не знае причината за това съществуване, най-малко 
на Запад. Това именно е екранът, който поглъща и прави 
неясен съня ви при събуждане, или по-точно спомена, че 
сте посетили Място 2. Не трябва да допускаме, че всеки сън 
е творение на място 2. Но някои от сънищата може би са 
превод на преживявания от място 2.  

Преводът – символизмът на преживяното в място 2 – 
не е необходима съставна част от Бариерата. По-скоро ся-
каш това е усилието на съзнанието да тълкува надсъзнател-
ните събития в място 2, които са извън неговите възмож-
ности за сравнение и илюстриране. Наблюденията посредс-
твом Второто тяло в Място 1 (Тук – Сега) доказват, че най-
обикновените функции на действията са обект на погрешно 
тълкуване, особено когато наблюдението е извън контекс-
та. Място 2, среда напълно неизвестна на съзнанието, пред-
лага по-широко поле за извършване на грешки при тълку-
ването.  

Както би могло да се покаже, подозирам, че доста, по-
вечето или всички човешки същества посещават Място 2 в 
един момент от своя сън. Защо са необходими тези посе-
щения, не зная. Може би един прекрасен ден, след някоя и 
друга година, нашите учени ще разнищят това познание и 
тогава ще се роди новата ера на човечеството. Заедно с това 
ще се появи новата наука, основаваща се върху данните от 
Място 2 и връзката ни с този удивителен свят.  

Някой прекрасен ден. Ако човечеството може да чака 
толкова дълго. ”6 

 Потопяването на “второто тяло” в реалната физическа 
среда е неестествено за него, като гмуркането във водата на 
морето. 7 
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“Място 2 е нематериална среда, чиито закони за дви-
жението и материята само отчасти се отнасят и до матери-
алния свят. Това е реалност, чиито граници са непознати 
(поне за автора), а дълбочината и размерите й са непонятни 
за ограничената съзнателна мисъл. В тази необятност се 
простират всичките аспекти, които ние приписваме на рая и 
ада, а те не са нищо друго, освен части от място 2. Населена 
е, ако това е думата, от групи с различна степен на интели-
гентност и комуникацията с тях е напълно възможна...  

Има само един главен закон. Той е състоянието на жи-
вот – източник на съществуването. Това е живата съзида-
телна сила, която произвежда енергия , от “материята” сът-
ворява форми и ни предоставя канали от усещания и кому-
никации. Подозирам, че самата личност или душата в място 
2 не е нищо повече от организиран вихър, основан на тези 
принципи. Вие сте това, което мислите...  

Само си “помисляте” за движение, и то вече е факт.  
“Чистата” мисъл е силата, която доставя всичко необ-

ходимо и желано, а това, за което си мислите, е матрицата 
на вашата постъпка, положение и ситуация в тази величес-
твена реалност. Това по същество е посланието, което ре-
лигията и философията през всичките тези години са се 
опитвали да предадат на поколенията, макар и не съвсем 
пряко, а често изопачено. Един аспект от тази мисловна 
среда обяснява много. Той е: Обичта поражда обич. 8 

Случаят Монро е уникален. Това е единственият човек, 
който прави или твърди, че прави системни опити за позна-
ване на отвъдното чрез серии излизания извън физическото 
тяло. Разбира се, приемането на тези разкази в качеството 
на експериментални протоколи, е скандал за опитната нау-
ка.  

Тук откриваме дълбок конфликт на западното съзна-
ние. Всички възможни трансцендентни опити, които искат 
да кажат нещо извън наблюдаемия свят, се оказват засен-
чени от главозамайващите наглед успехи на западната нау-
ка. Тези ефимерни опитности изглеждат безкрайно слаби 
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пред стабилната й вековна сграда. Затова те се стремят вся-
чески да приличат на обективни експерименти. Но ради-
калната ненаблюдаемост и неповторимост, както и безна-
деждната неконтролируемост на опити като тези на Монро 
не дават шанс. И може би затова наукообразието в транс-
цендентното познание на Запада е по-скоро знак за слабост, 
отколкото за сила. Това води към мисълта, че мястото на 
такива изследвания е вън от стандартите, които движат ве-
че векове опитната наука. Но такова място в западното съз-
нание няма. Има само безнадеждно многоезични и силно 
суеверни окултни писания.  

Въпросният конфликт не съществва на Изток, нито в 
южноамериканската индианска култура. Отношението на 
тези две форми на познание към науката е външно – толе-
рантно на Изток и иронично при чародеитеиндианци, опис-
вани от Кастанеда.  

Качествата, които Монро приписва на “второто тяло”, 
пътуванията и “място 2”, заслужават внимание в чисто фе-
номенологичен план. Философията е длъжна да има пози-
ция по тези парапсихични свидетелства и ако тази позиция 
не казва нищо ново в сравнение с органическото отхвърля-
не на учените, тя е безполезна.  

Понятие за реалност , ориентирано не материалисти-
чески или идеалистически, а феноменологично, може да 
обхване възможността за планове и трансценденции между 
тях при запазване на тъждеството на един метафизичен 
и епистемичен субект.  

път към силата 
 Карлос Кастанеда разказва в “Дарът на орела” един 

случай на “сънуване” след продължителна тренировка на 
контрола в съня – според указанията на чародея дон Хуан 
Матос от племето яки:  

“Един ден “сънувах”, че се пробуждам. Скочих от лег-
лото, но само за да се намеря лице срещу лице със себе си, 
още спящ. Гледах се как спя и бях дотолкова господар на 
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себе си, че да си спомня за това, че спя. След това си спом-
них индикациите, дадени ми от дон Хуан да избягвам вне-
запните движения и изненадите и да не ям нищо със сол, 
дори и в малки количества. “Сънувачът” трябва да се анга-
жира в ситуации без страст, ми бе казал дон Хуан. Вместо 
да съзерцава спящото си тяло, “сънувачът” излиза от стая-
та... Изведнъж се намерих, без да зная как, излязъл от стая-
та. Имах абсолютно ясното усещане, че съм поставен там за 
някакво мигновение. Първият път, когато се намерих извън 
вратата си, коридоът и клетката на асансьора ми се сториха 
монументални. Ако нещо ме изплаши по-истински тази 
нощ, това бе размерът на този декор, който в реалния живот 
си бе напълно обикновен: коридорът бе около петнадесет 
метра дълъг, а стълбата – шестнадесет стъпала.  

Не бях в състояние да измисля начин да преодолея ог-
ромните дистанции, които възприемах. Колебаех се. После 
нещо ме накара да поема напред – без обаче да вървя. Не 
усещах стъпките си. Изведнъж се оказах хванал перилата. 
Можех да видя ръцете си, до костите и дори до дланите, но 
не и да ги чувствам. Държах се за перилото посредством 
нещо, което нямаше нищо общо с мускулатурата ми, каква-
то ми беше позната. Същото впечатление се появи, когато 
се опитах да сляза по стълбата. Не знаех как да вървя. Бях 
неспособен да направя макар и една стъпка. Всичко оста-
ваше така, сякаш двата ми крака бяха сраснали заедно...  

Направих огромно усилие да тръгна и заскачах от стъ-
пало на стъпало като лошо захвърлена топка. Беше ми не-
обходима невероятна степен на внимание, за да стигна до 
партера. Не знам как по друг начин бих могъл да опиша 
слизането си. Налагаше се да упражня такава форма на 
внимание, за да запазя границите (очертанията) на съня и 
да му попреча да се разпадне в плуващи картини на един 
обикновен сън.  

Когато най-после стигнах до вратата, водеща към ули-
цата, ми беше невъзможно да я отворя. Опитвах с всичките 
си сили, но без успех. Сетне си помислих, че бях излязъл от 
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стаята, плъзгайки се, сякаш вратата беше отворена. Доста-
тъчно ми беше да си припомня това усещане за плъзгане и 
изведнъж се оказах на улицата. Тя ми се стори мрачна. Там 
властвуваше оловната сивота, твърде особена, която не ми 
позволяваше да разгранича някакъв цвят. Скоро моят инте-
рес бе привлечен от една огромна блестяща плака, право 
пред мен, на височината на очите. Отгатнах по-скоро по 
дедукция, отколкото забелязах, че се отнася за осветление-
то на улицата; там имаше кран на светлинен газ, точно на 
ъгъла на сградата, аз знаех това, приблизително на седем 
метра над земята. Тогава разбрах, че бях неспособен да до-
ловя опорни точки, които да ми помогнат да определя ви-
сокото и ниското, близкото и далечното. Всичко ми изг-
леждаше свръх настоящо. Не притежавах никакъв инстру-
мент, както в обикновения живот, за да организирам пер-
цепцията си. Всичко бе там на преден план и аз нямах ни-
каква воля да изградя валидна координатна система.  

Намерих се на улицата напълно объркан, сетне започ-
нах да получавам усещане за левитация. Прилепих се до 
металния стълб, който поддържаше лампата и плочата на 
ъгъла на улицата. Повдигна ме силен бриз. Хлъзнах се по 
дължината на стълба нагоре, докато бях в състояние да ви-
дя съвсем ясно името на улицата: “Астон... ”.  

Следващият път, когато имах подобно сънуване, се 
намерих в любимото си бистро на ъгъла на улицата. Всъщ-
ност, избрах го, защото имах навика да ходя там в първите 
часове на утринта. В моя “сън” видях обичайните сер-
витьорки от нощните часове. Видях редица от хора, които 
закусваха на тезгяха и върху крайчеца на цинка, видях един 
особен персонаж, мъж, който почти всеки ден бях виждал 
да се разхожда без цел в района на Калифорнийския уни-
верситет в Лос Анжелос. Беше единствената личност, която 
наистина ме гледаше. ”9 

Път към силата. Според дон Хуан един войн търси 
силата, а един от пътищата към силата е сънуването.  

Да намериш силите, това значи да станеш достъпен за 
тях. А да станеш достъпен за силите, това значи да се спра-
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виш със сънищата си. Ти ги наричаш сънища, защото ня-
маш никаква сила. Войнът, като мъж, който търси сила, не 
ги нарича сънища, нарича ги реалност. “Сънуването е ис-
тина за война, защото в него той може да действа според 
волята си, може да избира или отхвърля, може да отбира 
измежду няколко неща онези, които водят към силата, и 
тогава може да ги овладее и използва, докато в обикновения 
сън той не може да действа според волята си.  

– Значи, искаш да кажеш, че сънуването е истинско? 
– Разбира се, че е истинско.  
– Истинско като това, което правим сега? 
– Щом искаш да сравняваш нещата, мога да ти кажа, че 

може би е по-истинско. В сънуването ти притежаваш сила; 
можеш да промениш нещата; можеш да откриваш безброй 
скрити факти, можеш да управляваш каквото поискаш...  

Сънуването е също тъй сериозно, както виждането 
или умирането , или всичко друго в този страшен, тайнст-
вен свят – обяснява дон Хуан. Може да се мисли за това 
дори като за нещо забавно. Представи си всички невероят-
ни неща, които можеш да постигнеш. Човек, който е тръг-
нал по дирите на силата, почти няма граници в своето съну-
ване...  

– Най-напред трябва да съсредоточиш поглед върху 
ръцете си – каза той... – Също както си се научил да гледаш 
ръцете си, можеш да си наложиш да се движиш, да отиваш 
на различни места. Най-напред трябва да си избереш едно 
място, където искаш да отидеш. Избери някое познато мяс-
то – примерно твоето училище, някой парк или дом на твой 
приятел – и тогава си наложи да идеш там. Това упражне-
ние е много трудно. Трябва да изпълниш две задачи: да си 
наложиш да отидеш до определено място и после, когато 
вече си усвоил това упражнение, да се научиш да контро-
лираш времетраенето на своето пътуване. ”10 

Жан Приор, един от най-авторитетните нови окултис-
ти, пише: 

 “Радостни или зловещи, ефирни или тежки, сънищата 
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са предусещания за послесмъртни състояния: Хипнос е 
брат на Танатос. И смъртта, и сънят разделят двете тела; и 
смъртта, и сънят ни отнасят в света на духовете. Така сънят 
осъществява ежедневно, естествено и безопасно раздвоява-
не. Той ни позволява да предприемем приживе навлизания 
в паралелната вселена. Той ни отпраща или в хармонични и 
спокойни места, или в подтискащи и мрачни зони: всичко 
зависи от качеството на живота и мислите ни. Сънищата са 
предвкусване на бъдещия живот, особено онези, в които 
летим като птици, носим се из пространството, – доказател-
ство за спонтанно извършено раздвояване... Когато най-
накрая се завърне, когато двете тела отново прилегнат едно 
към друго, сърцето бие до пръсване, човек изпитва усеща-
нето, че умира. ”11 

Силно дистанциран от мистичното виждане, засега ще 
кажа само това: Съновидението се извършва в друг онтоло-
гичен план и е опит, радикално различен от опита наяве. В 
този смисъл сънуването е трансцендентно. Сънуването 
едновременно с това е и трансцендентално, то е плод на 
същото съзнание, което будува и познава света наяве. Не-
говото разбиране не може да следва единствено схемата на 
“функцията” или “значението”. Сънищата трябва да се ви-
дят откъм страната, за която говори дон Хуан. Те са преди 
всичко нещо само по себе си, което правим, и няма защо да 
“служат” на живота наяве.  
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Глава 4. Онирология 
Онирология на гръцки значи "наука за сънищата". Но 

фак ти чес ки няма такава наука. Става въпрос за област на 
изследване, поделена между физиологията, психологията и 
психиатрията. Сънуването се определя в съвременната нау-
ка като второ състояние на съня или трето състояние на 
съществуването, наред със съня и бодърствуването.  

фаза на сънуването 
Третото състояние бива наричано различно: сън 

Б.О.Д. (Бързи Движения на Очите), (REM - rapid eyes 
movements - бел. авт.), сън с бързи вълни (С.Б.В.), състоя-
ние Д от “десинхронизация”, “dreаm” (съновидение) според 
Хартман, тъй като тогава се появяват сънищата, или пара-
доксален сън според Жуве; защото, когато електроен цефа-
лограмата показва проява на будуване във фаза Б. О. Д. е 
изключително трудно човек да бъде събуден. Подчертавам 
определението “парадоксален сън”. Графика та на фазите 
на съня показва ясно, че той е парадоксален, защото в със-
тояние на най-дълбок сън “избухва” мозъчна и психична 
актвност, сравнима по сила с будуването. Този основен 
факт е база за разбиране на сънуването като “трето състоя-
ние на съществуването”. Феноменологичният анализ тряб-
ва да намери тук интенционалност, която открива трети 
план в жизнения свят или трети план на реалността. В 
сравнение с този бърз сън предишните четири фази ще бъ-
дат наречени сън с бавни вълни (С.Б.В.) или синхронизиран 
сън (С). 

Следната поредица от енцефалограми показва промя-



 

 

38 

38 

ната в дейността на мозъка на различни стадии на съня на 
фона на будуването - по Демент и Клейтман - 1957. 

Будуване. Мозъкът излъчва вълните Алфа - отпусната 
бдителност - честота около 10 цикъла в секунда, 30/50 мв 
/микроволта/: 

 
 
 
 
 
 
  
Стадий 1. Унасяне и лек сън. Ритъмът алфа затихва.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Стадий 2. Лекият шум все още може да прекъсне съня.  
 
 
 
 
 
 
Стадий 3. Преход към дълбок сън. Вълни делта с ви-

сок волтаж и ниска честота - 0,5 до 3 ц/сек.  
 
 
 
 
 
 
Стадий 4. Дълбок сън. Бавни вълни делта с честота 
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0,5/1 ц/сек. Само силен външен дразнител може да промени 
ЕЕГ.  

 
 
 
 
 
Парадоксална фаза. Прекъсва долбокия сън. Бързи, 

резки движения на очите. Графиката е сходна с тази при 
будуване /алфа/. Бързи, асинхронни вълни с нисък волтаж. 
След фаза 4 се появява съвсем нов вид графика.  

 
 
 
 
  
Ето как се описва фазата на “парадоксалния сън”: 
1. Движенията Б.О.Д., за които вече стана дума, се по-

явяват внезапно. Бързата фаза трае от 100 до 200 мили-
секунди. Те приличат на фиксиращите движения на очите 
при будуване и могат да бъдат отнесени към виденията на 
сънуването. 

2. Когато те придружават движенията Б.О.Д., се на 
блю да ва и спорадична дейност при цяла група мускул че-
та: свиване на лицето, гримаси, но и контракции на муску-
лите на ларинкса, на пръстите, краката или на средното ухо. 
Смятаме, че в този случай отново съществува връзка със 
сънуването. 

3. Изследванията на сърдечния ритъм в парадокса лен 
период показват ту учестен ритъм, ту забавяне на ритъма в 
зависимост от бавния сън. Става ясно, че в този случай ко-
лебанията в сърдечния ритъм отговарят на тези в парадок-
салния сън. При човека се наблюдават колебания в порядъ-
ка от 40 до 100 удара в минута. Те се доближават до наб-
людаваните при буден човек, зает с дейност, която го ув-
лича (курсив мой - С.Г.). При бавния сън колебанията са 
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само няколко в секунда... 
Цялата нервна система е средище на активна дейност. 

Температурата на мозъка се повишава, притокът на кръв в 
гръбначния мозък, както и консумацията на кислород, се 
повишават. Всички тези промени свидетелст ват за засилен 
метаболизъм... 

Следователно парадоксалният сън едновременно е най-
дълбок сън, когато е много трудно човек да бъде събуден, и 
състояние , съвсем близко до будуването . В известен сми-
съл той е будуване или вътрешен живот” (курсив мой - 
С.Г.) 

Физиологичните описания и обяснения на съня и съну-
ването като негова фаза се базират върху мозъчни опера-
ции, подобно на търсенето на анатомичната основа на дру-
гите психични процеси. Бремер (Bremer - 1935) извършва 
серия опити с котка, rзрязвайки участък между гръбначния 
мозък и продълговатия мозък. Правейки по този начин 
“изолиран енцефалон”, Бремер забелязва, че редуването на 
бодърствуване и сън продължава. После прави срез в про-
тиво положния край на гръбначния стълб, съвсем високо, 
между четирихълмията в средния мозък, като сега пък под-
готвя “изолиран мозък”; тогава животното изпада в състоя-
ние на сън и после умира. Бремер заключава, че будуването 
се дължи на преобразуването на сензорни сигнали от гръб-
начния мозък, докато сънят се проявява при премахването 
на тези дразнители. Следователно буду ването се дължи на 
дразнители, а сънят е пасивен процес. През 1949 г. Магун и 
Морузи (Magun, Morusy - 1949) доказ ват, че прекъсването 
на основните сензорни пътища е съвместимо с будуването; 
но е достатъчно да се среже мрежовидното образувание в 
гръбначния чозък, за да се стигне до състоянието на летар-
гия, каквато е предизвикал Бремер с “изолирания мозък”. 
Така будуването се приписва на ритмична дейност на мре-
жовид ното образувание, т.е. низходящи ретикуларни сиг-
нали. Тази дейност се засилва от сензорни сигнали, хими-
чески вещества, хипоталамус, активност на мозъчната кора. 

 Откриването на парадоксалния сън усложнява карти-
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ната. Екипът на Жуве (Jouve, Delorme - 1965) чрез серии 
елиминирания на участъци на мозъка на котка открива, че в 
областта на долната граница на моста изчезва “парадоксал 
ния сън”, докато будуването и бавният сън се запазват. 

По-късно групата на Жуве установява, че за тонизира 
щи те и фазовите компоненти на парадоксалния сън отго-
варят различни анатомични зони. Докато двустранното 
унищожаване на определени зони на моста премахва бър-
зит очни движения, унищожаването на ниската част на ло-
кус кьорелус възстановява възможността за движение на 
мускулатурата...Следователно наистина има три раз-
лични състояния: будуване, бавен сън и бърз сън (курсив 
мой - С.Г.), командвани от различни структури. Гръбначни-
ят стълб и мостът, архаични части на мозъка, са отговорни 
за регулирането на тези три ритъма.12 

 Японският неврофизиолог Окума (Okuma, 1992) лан-
сира т.нар. сетивно образна свободно асоциативна хипотеза 
(“a sensory image-free associacion hipothesis “). Тя се състои 
в следното: фазовата възбуда на мозъка, появяваща се за-
едно с бързите очни движения (R.E.M.) активира хипокам-
палната - неокортикална система на паметта и извлича се-
тивни образи от нейния резервоар в мозъка. Сънуващият 
свободно организира чрез асоциации “подходящите” обра-
зи и създава сънен разказ. Тази хипотеза според Окума е в 
съгласие с досегашните неврофизио логични данни. 13 

  

 сънен сюжет 
Съновидението е поток от образи, емоционално оцве-

тени. Този поток е свързана поредица или поне се възпро-
извежда като сюжет. Научното изследване на сънния сюжет 
е казус. Сънният сюжет е ненаблюдаем обект. Наблю да 
ват се само енцефалограмите. По тях може да се разпознае 
кога човек сънува, но не може да се види какво. Съдържа-
ние то на съня се научава от разказа на сънувалия.  



 

 

42 

42 

Това обстоятелство поставя под голям въпрос обек ти в 
ността на онирологичните изследвания. Но данните от раз 
каз ите на съновиденията могат да се използват в на уки те 
за човека така, както се използват всички данни за психоло-
гични преживявания, никое от които не е наблюдае мо.  

Сънищата са преживявания. Първият въпрос на они-
рологията следователно ще касае достоверността, обек 
тив ността на данните. Как онирологичното изследване 
получава от разказите за сънуване научни данни? Точно 
това обстоятелство - субективността - прави обаче сънища-
та достоверни за сънуващия подобно на опита наяве. Те не 
са факти извън субективното съществуване, не са обектив-
ни. Затова опитът на сънуването е едновре менно и нераз-
личимо битие -знание.  

Вторият въпрос в научното изследване на сънното съ-
държание е редът, в който то се разполага. Наблюденията в 
науката се разполагат в подредени структури, наричани 
протоколи. В протоколите от измервания данните се нана-
сят в таблици. В протоколите от експерименти за качестве-
ни наблюдения данните се подреждат според управляваща-
та експеримента теория или хипотеза и един специфичен 
език. 

Съновиденията не говорят на езика на наблюдението. 
Те са разказани и от разказа се съди за сюжета. Сънните 
разкази са произволни и не може да се иска от сънувалия 
да ги подреди в предварително готова схема. Тази под-
редба би била подобна на подредбата на събитията наяве в 
схема, но би била много по-трудна, защото сънният сюжет 
е смътен и неорганизиран. Той е хаотичен спрямо живота 
наяве. 

Изобщо едва ли има обект на изследване в науката, 
който да е така далеч от стандартите на научната рацио-
налност, както са сънищата.  

Тези епистемологични трудности се проецират в една 
безкрайна дискусия относно достоверността, реда и класи-
фикацията на сънищата. В това отношение историята дава 
изобилен материал. Сънищата са били интересни за изс-
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ледването на човека във всички времена. В Европа научни-
ят характер на познанието е изисквал от изследва нето на 
сънищата решение на посочените трудности. В Античност-
та, Средновековието и Възраждането в специфични терми-
ни и образи старите изследвачи на сънищата обособяват 
елементите на съня: дневни остатъци, безпокойства, реци-
диви, отражение, телепатия, раздяла, летене, смърт. Не 
са чужди на европейската история сънните интерпретации 
чрез музика, анализ на сънния разказ, символични системи, 
теории за паметта и езика. Рупрехт (Rupprecht - 1990) 
вижда в старите изследвания материал за осмисляне от бъ-
дещата онироло гична наука. 14 

Това показва, че съновиденията не предлагат нищо 
ново и не обещават нищо завършено, което да има отно-
шение към научния прогрес. Сънните теории и особено фи-
зиологич ните изследвания могат да прогресират и да се 
множат, но сънищата си остават в постоянна дистанция 
спрямо обективността и с това спрямо рационалността 
на науката. Един от водещите психолози - ониролози - Р. 
Смит (Smith - 1984) подчертава нуждата от стандартизи-
ран сънен разказ (standardized dream report). Той осъзнава, 
че обективността на онирологичните изследвания е зависи-
ма от приемането на сънното съдържание за независима 
променлива. Това е възможно според Смит чрез специална 
техника на сънно интервю, която включва: 

- единичен разказ на съня; 
- повторение; 
- асоциативно сънно съдържание. 
Смит предлага седем променливи за класифициране на 

сънния сюжет: смърт, осакатяване, раздяла, болест, вина, 
срам, падане. Вариациите на наличието или отсъст вието на 
всеки от седемте момента при различни сюжети са зависи-
ми, както показват опити, от повторенията и асоциативното 
сънно съдържание. Фиксирането на сънния разказ се из-
вършва в резултат на базовото предаване и допълненията 
на повтарянето и асоциациите.15 
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В друга своя статия Р. Смит (Smith - 1986) изтъква, че 
изследването на сънищата е пълно с методологични капа-
ни. Един от тях е неяснотата на съновидението и неопре-
деле ност та на променливите на сънното съдържание. 
Той отново настоява за акуратна дефиниция на независими 
променливи на съновидението, повторение на сънния раз-
каз и прибавяне на асоциативното съдържание. Тук Смит 
установява, че в изследваната група болни повторени ето на 
сънния разказ и включването на асоциативно съдър жание е 
довело до удвояване на броя на моментите на смърт и раз-
дяла в сюжетите.16 

Разбира се, емпиричните хитрости могат да усилят 
достоверността на сънния сюжет. Но винаги стои въпросът 
дали повторени ето и асоциациите запазват автентичността. 
Защото на всяко от тези равнища са възможни изкривя-
вания и скрити интерпретации на сънуващия.  

С. Пулвер (Pulver - 1987) задава специфични еписте 
мологично значими въпроси за изследване на сънищата: Е 
ли разказът на пациента полезен за формулирането на ин-
терпретация, ако няма никакви формални връзки между 
елементите на съня? По какъв начин може манифестирани-
ят сън да допринесе за разбирането на съня и сънуващия? 
Основният проблем тук е семантичен. Пулвер смята, че ма-
нифестираният сън трябва да се декодира пряко.17 

Съдържанието на съня естествено зависи от съдържа 
ние то на психиката на сънуващия. Този факт се използва 
като обяснителна матрица за отнасяне на сънния сюжет 
към сюжетите от будния живот или към органични състо-
яния на тялото. Така А. Еванс (Evans - 1990) прилага допус-
кането на Юнг, че сънищата могат да се използват за опре-
деляне състоянието на ума по отношение на суицидалните 
намерения. Смъртните сънища могат да се използват и като 
свидетелство за депресивни симптоми.18 

Смъртното съдържание на сънищата се свързва с де 
пресиите и суицидалните идеи и от други изследователи: С. 
Фърт, Ж. Блоуин, С. Натараян, А. Блоуин (Firth S, Blouin J, 
Natarayan C, Blouin A - 1986). Потенциалните самоубийци и 
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склонните към насилие пациенти имат повече смъртно съ-
държание и деструктивни моменти в сънищата си. Под-
държа се обяснителната хипотеза, че сънното съдържание 
е продължение или отражение на будното състояние - в 
случая - депре сия та.19 

Тази бегло представена емпирична основа на най-
новите изследвания на сънищата показва епистемичните й 
граници: принципна ненаблюдаемост, неопределеност на 
разказа на съновидението като “данни”; неопределеност 
на схемата на подреждане на разказа, неопределеност на 
посоката на обяснение: органични процеси - външни драз 
нители - будно състояние - психични болки, мисли и чув 
ства. 

Обективни данни са данните от мозъчните изследва 
ния на фазите на съня. Чрез тях ние знаем, че сънуването е 
фундаментално състояние на психиката и тялото, а не 
ефимерно явление посред съня. Това основно състояние е 
активно като будуването.  

Сънните разкази показват ясно, че съдържанието на 
сънищата като емоции и мисли е продължение на съдържа 
нието на будуването. Макар и в друг план, тук болките и 
радостите, желанията, мислите и намеренията са някак “ес-
тествено” продължение на психичния живот наяве. Но тъй 
като цикълът будуване - сън - сънуване - сън - будуване е 
затворен, със същото основание може да се твърди, че 
психичният живот наяве е продължение на сънуването.  

тълкуване на сънищата 
Сънното изпълнение на желание. Зигмунд Фройд пръв 

от учените допуска и обосновава смисления характер на 
сънищата, фактът, че те подлежат на интерпретация. 
Разбира се, това обяснение лежи в традициите на западното 
научно мислене: съновидението е нещо нереално, една илю-
зорна визия, която в закодиран вид представя нерешени 
проблеми от несъзнаваната психична реалност. 
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 Според Фройд съновидението не прилича на непра 
вил на игра на музикален инструмент, до който се е докос-
нала не ръката на музикант, а някаква външна сила, - то не 
е безсмислено, не е абсурдно, то не предполага, че част от 
нашата душа спи, а друга започва да се пробужда. Сънови-
дението е пълноценно психично явление. То е осъществя-
ване на желание.  

Там, където това осъществяване е скрито, замаски ра-
но, трябва да има налице тенденция, противоположна на 
желанието, и вследствие на тази тенденция желанието е 
могло да се прояви изключително в изкривен вид. 

 Цензурата и признаците на изкривяване в съновиде 
нието вървят заедно. Това води основателя на психоана ли-
зата към предположението, че в съновидението действат 
две психически сили (течения, системи), от които едната 
образува желанието, проявяващо се в съновидението, а 
другата изпълнява функцията на цензура и, благодарение 
на тази цензура, способствува за изкривяването на това же-
лание. 

Сънищата ни показват, че нещо е искало да разстрои 
спането, и ни позволяват да разберем начина, по който това 
е било предотвратено. Като резултат спящият е сънувал и 
може да продължи да спи; вътрешният дразнител, поискал 
да привлече вниманието му, е бил заместен от външно 
преживяване, което вече е преработено. Така че сънят също 
е проекция, външен израз на вътрешното състояние. 

Но откъде се взема тази пречка пред намерението да се 
спи? Тя може да изхожда от вътрешна възбуда или от вън-
шен дразнител...дневните остатъци трябва да се усилят от 
източниците на несъзнавани нагонни импулси, за да могат 
да формират сънища...Познати са ни и крайни случаи, при 
които Азът се отказва от желанието за спане, защото се 
чувства безсилен да възпре освобождаващите се по време 
на съня изтласкани пориви, с други думи - отказва се от 
спането, защото се бои от сънищата.20 

Ето как Фройд обяснява летенето насън: 
“Забележителното свойство на члена да се издига на-
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горе, което се проявява при ерекцията, води до симво лич-
ното му представяне чрез балони, самолети,а напоследък и 
чрез въздушния кораб на Цепелин. Но сънят познава и друг, 
още по-изразителен начин за символизиране на ерекцията. 
Той прави от половия член същината на целия човек и кара 
самия него да литне. Нека не ви шокира, че познатите на 
всички, често така приятни сънища, в които човек лети, се 
тълкуват като резултат от обща сексуална възбуда, като 
ерекционни сънища”. Основателят на психо анализата се 
позовава за това на П. Федерн и на М. Вулд. Фактът, че и 
жените летят на сън, Фройд обяснява, като им приписва 
желанието да станат мъже.21 

Дали щом Фройд е лекувал неврози с подобни речници 
на сънищата, може да му се има доверие? Такива тълкува-
ния и при успешно лечение са спорни. Теорията, че съни-
щата за до во ля ват желание, страда от най-малко две не-
доразуме ния. В сънищата много често се желае, а не се из-
пълнява желание. Няма причина да допускаме, че желания-
та съществуват само в будното състояние. Наяве ние често 
следваме желанията от сънищата си. В случая с летенето 
сексуалната възбуда не изключва ликуването и страха. 
Съмнително е, че често явяващия се в съня секс трябва да 
се символизира. Ако тази символика е неясна за съзнанието 
на сънуващия, ако той наяве не си дава сметка, че летенето 
е значело сексуално желание, тогава как можем да повяр-
ваме, че символичната ерекция е изиграла своя ефект на 
несъзнавано равнище. Ако ерекцията на заспалия мъж е 
реална и при това той сънува летене, тогава за какво служи 
сънният сюжет?  

Според психоаналитичната семантика на съновиде ни-
ето то има функция да възстановява равновесието, да ану-
лира или намалява напреженията, да задоволява желания-
та. Сънувайки, ние обикновено съзнаваме, че сънуваме, но 
когато се събудим, може би ще сме забравили, че сме съну-
вали. Фройд смята, че когато не можем да си спомним съ-
нищата, значи те са изпълнили задачата си. Защото сън, 
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който е позволил да се осъществи съновидение за дадено 
желание, не оставя следа. И наистина изглежда, че повечето 
от съновиденията, които си спомняме, когато не сме особе-
но загрижени или заинтересовани от сънищата, носят кон-
фликтен заряд. Следователно, сънуването служи на нашето 
психическо равновесие, на нашето ,,Аз", както казва 
Фройд, най-хубавите сънища “са онези, в които симво лич 
ната промяна се извършва най-добре”.22 

Физиологията и психологията търсят обяснения на 
сънищата, въпреки че те се признават за отделно, “трето 
състояние на нашето съществуване", изцяло в хоризонта 
на първото, будното съществуване. Нуждите, появили се 
в будно състояние, се “задоволяват символично” в съня и 
така се намалява напрежението. Аз не разбирам как една 
нужда може да се задоволява “символично”, но ми е ясно 
например как представите и въображението могат да ни 
задоволят, както и да ни възбудят сексуално. Що се отнася 
до “символите”, които според Фройд пред ставляват съни-
щата, не виждам как те, след като не са ясни на съзнателно 
равнище, ще са ясни на несъзнателно и ще доведат до онова 
задоволяване, което е характерно за въображаемите обекти 
на желанията. Едно е да си предста вям истински сексуа-
летн акт, друго е да сънувам закодирания във вид на кораб 
или на друг “женски символ” обект на желанието ми. И ако 
сънят прибягва до символиза цията, за да задоволи желани-
ето, заблуждавайки съзнание то, как тогава самото будно 
въображение си позволява много повече, без изобщо да 
лъже съзнанието на желаещия? 

 Според Фройдовото класическо за днешната наука 
разбиране, желанията се появяват в тялото, от външни и 
вът реш ни дразнения, и се “проецират” в психиката като 
“стремеж към удоволствие”. Но ние знаем непосредствено, 
че желанието се ражда не в тялото, а в душата, макар че се 
стимулира от възприятието - със същата сила то може да се 
стимулира и от въображението. Физиологичните “по треб-
ности” съответстват на психичните “желания”, но това не 
значи, че те са водещи. Въобще неизбежното за западната 
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емпирична наука редуциране на психичното до единствено 
наблюдаемото “физиологично” и “физично” изкривява не-
щата до причудливост и абсурд. Всеки знае, че не същест-
вува в здрав човек физиологична нужда от наркоти ци. Но 
много често такава нужда се появява на психично равнище. 
Тя се задоволява, с което протичат съответни процеси в мо-
зъка. Постепенно се формира нездрава физио логична пот-
ребност от опиатите, докато тя стане неотстра нима и уни-
щожава болния. 

Карл Юнг създава своя психоаналитична версия на 
онирологията. Архетипните символи, такива като майката, 
общи за всички народи и култури, стоят в основата на пси 
хичните трансформации на индивида, на неговата иденти-
фикация. В преходните биографични етапи са характерни 
типови, архетипични сънища. Процесът на умира не е най-
радикалната трансформация, критична степен в про це са 
на индивидуализация. Затова смъртта е основен архе ти 
пичен извор на сънища. Юнг е повлиян силно от Тибетската 
книга на мъртвите и това е ясно от студията, която пише за 
тази книга. Но по-интересно е, че според Р. Муди Юнг е 
имал опит непосредствено близо до смъртта.  

Цяла серия физиологични, психологични и психиатри 
чни изследвания, вдъхновени от психоанализата и мо зъч-
ните изследвания, се ориентират главно в две посоки за 
обяснение на сънищата: -сънищата са отражение на орга 
нични състояния на тялото; - сънищата са изпълнение на 
желания. И в двата случая първичното е будуването, вто-
ричното е сънуването.  

Според М. Васерман (Wasserman - 1984), откритието 
на REM-фазата дава живот на две възможни теоретични 
обяснения: - изпълнение на желание (wish fulfilment) и ак-
тивация - синтез (activation - synthesis) - хипотеза на Хобсън 
и Мак Кели. Според тази хипотеза невронен механизъм на 
възбуда и синтез на образи е в основата на съновидението. 
Авторите й смятат, че ревизират психоана литичното обяс-
нение. Върху материал от летене насън, сексуални съни ща, 
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формални характеристики, забравяне и предизвикване на 
сънища Васерман защитава Фройдовата теория. Той упрек-
ва опонентите си, че смесват езиците на физиологията и 
психологията.24 

Х. Гекл (Gekle - 1992) отдава епистемологичната зна-
чимост на Фройдовата теория на факта, че психоана лизата 
отнема от философията - нарцистичен опит да се обясни 
света от позицията на Егото - централизацията на света и 
“империалистическите твърдения на Егото”, осветявайки 
пътя към области, където Егото не е безапелаци онен гос-
подар - безсъзнателните сънища. Но Гекл намира парадокс 
в самата децентрализираща роля на сънищата: тяхното тъл-
куване или обяснение отново ни връща към теоретична, 
систематична и оттук Его- ориентирана форма.25 

Този спекулативен капан произлиза от факта, че в пси-
хоанализата се търсят някакви пътища извън рационал ната 
позиция на монистично обяснение. Това търсене се стиму-
лира от един парадокс, защитаван от Фройд. Той смята, че 
психоанализата е преместила човека още по- настрани от 
неговото място в центъра на света, след откри тията на Ко-
перник и Дарвин. След детронирането на Земята като цен-
тър на Вселената и на човека като Божи образ и подобие 
откритието, че психиката не е контроли рана от съзнанието 
на човека, е трети голям удар срещу нашето Его - такава е 
самооценката на Фройд. Фройд изпуска неотменния факт, 
че всички тези “удари” са насесени все от същия този чо-
вешки ум, който неизбежно и неизменно осветява като цен-
тър своя свят, правейки го свой свят. И психоанализата е 
момент от историческата феноменология на “описването” 
на този жизнен свят, в чийто център стои човек и го прави 
възможен.  

Алтернативна и несимволична обяснителна позиция е 
представена от ван ден Дакл ( Dacle - 1992), Р. Левин (Levin 
- 1989), Н. Смит (Smith - 1987). Дакл настоява сънищата да 
се интерпретират пряко, а не чрез символи. Сънищата са 
три типа: ендогенни - произлизащи от вът решни дразне-
ния, екзогенни - произлизащи от външната среда и релаци-
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онни (интерперсонални). Телесните нужди, усещанията и 
междуличностните отношения са в тяхната основа. 
Фройдовата теория важи предимно за първия тип сънища - 
произлизащи от телесни нужди.26 Р. Левин установява зави-
симост между честотата на кошмарите, силата на Егото, 
безпокойството от смъртта и пола. Смъртният страх е по-
малък при хората с по-силно Его. При тези изследвания 
(особено при мъжете) са по-редки и кошмарите. Така отно-
во се утвърждава пряката интерпре тация на сънищата - те 
следват този път душевните вместо телесните състояния.27 

Р. Смит изследва до каква степен сънищата отрязяват био-
логичното състояние. Със своята нова методика на интервю 
той установява, че смъртни сюжети се появяват в разказа-
ните сънища в степента, в която пациентите са заплашени 
от летален изход (остра сърдечна дисфункция). Заключени-
ето е, че сънищата отразяват биологичното състояние.28 

Този тип обяснения са естествена алтернатива на пси-
хоаналитичните. Много сънища явно представят пряко със-
тояния на организма, като емоцията от будно състояние 
продължава в съня. Тези обяснения не могат да предложат 
отговор защо такива сънища въобще се явяват за разлика от 
функционалните обяснения на психоанализата, фокусира 
ни във функцията изпълнение на желание. Те представят 
сънищата като естествен продукт от душевното и телесното 
състояние и по този начин потвърждават, че човек е един и 
същ насън и наяве. Но те игнорират пропастта между буду-
ване и сънуване - двете състояния на съществуването. Те-
лесните състояния са наблюдаеми. Те са част от физичната 
реалност. Будните чувства и мисли са пряко съобщими. Те 
са част от съзнаваното битие наяве. Но сънищата нито се 
наблюдават, нито се предават пряко. Сънният разказ е рет-
роспективен и обременен със забрава и деформиране.  

 



 

 

52 

52 

критика 
Страшните съновидения не са обясними като изпъл не 

ние на желание. Днешната наука не може да допусне 
“стремеж към смъртта”, за разлика от Фройд, който си го 
позволява впрочем единствено на чисто спекулативно рав-
нище. Когато летим насън, се ужасяваме и все пак ликува-
ме. Съвсем различно е удоволствието от секс насън в срав-
нение с удоволствието на летенето.  

Неприемливо е естественото за западната наука разби-
ране, че съновиденията имат функция да възстановя ват 
равновесието. Самият Фройд, следвайки функционал ната 
логика, заключава, че сънищата, които са си свършили ра-
ботата, задаволявайки някакво желание, не се помнят. Оне-
зи сънища, които остават в паметта след събуждането, би 
трябвало да са само “недостатъчните”, неприятните. Но се 
помнят съвсем не само напрегнатите видения. Онези съни-
ща, които “изпълняват своята функция успешно”, приятни-
те, съвсем не се забравят заради това, че са я “изпълнили”. 
Факт е, че се помнят както лоши, така и хубави сънища и 
това зависи единствено от интензивността на сънната емо-
ция, от силата на преживяването в света на сънищата. Но 
всичко това не може да се третира от емпиричната наука, 
защото не може да бъде “обективно регистрирано”. Тя пра-
ви, каквото може. И сведенията, които ни дават измервани-
ята на мозъчната активност, са просто поразителни. Те, по 
признанията на самите физиолози, говорят, че сънищата са 
форма на активен психичен живот, а не просто плод на зас-
пиването. Заспиването ги прави по-лесно осъществими, за-
щото “разделя” психичното от физиологичното. Тялото си 
почива пасивно и няма нужда от психичен контрол на рав-
нище съзнание. Затова пък съзнанието , на една достатъчно 
дълбока степен на заспиване, на релаксация се “събужда” за 
нов живот вече на ново равнище и този живот по своите 
електрически характеристики почти не се различава от жи-
вота наяве.  

 Според С. Монре “сънуването не се нуждае от дейст-
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вителността, за да изгради своята мисъл или разказ ( съну-
ването не в състояние на “оценяване на действителност та”- 
Фройд). Затова често времето и пространст вото на съня са 
неясни и неорганизирани".23 

Интерпретацията на сънищата е истински еписте 
моло гичен казус. Западната наука, зависима от наблюде-
ние то, е абсолютно чужда на всякакви трансемпи рични 
хипотези за “планове на реалността” , за “йерархии на све-
тове”, за “отвъдно” и “свръхестествено”. Научната интерп-
ретация трябва да бъде емпирична, отсамна. А емпирично 
не е самото съновидение, а разказът за него. Този казус 
води принудително към пренасяне на една психична функ-
ция в пространството на наблюдаемите физиологични. Така 
Фройд въвежда важното понятие работа на съня. Фройд 
въвежда и семантичните понятия за цензура на съня, за 
сгъстяване, изместване, кодиране. Тук науката работи до-
някъде успешно, като може да ни покаже физиологичните 
ефекти на сънищата. Но това се оказва капан. Защото тези 
ефекти далеч не са уравновесителни, хармонизиращи. Те 
далеч не премахват физиологичните напрежения, както и 
психичните. Ако в резултат от моите кошмари аз съм се 
изпотил пет пъти през нощтта, прекъс нал съм два пъти моя 
сън и съм се събудил с натежала глава, за каква “уравнове-
ся ва ща функция” и въобще за каква “функция” на съня 
можем да говорим. Това е все едно да говорим за “функ-
ции” на ужасните събития в нашия живот, за “функциите” 
на болката и на отчаянието.  

В резюме: 
Западната обективна наука излиза извън своите грани 

ци - извън стандарта на рационалното емпирично изследва-
не да се отнася само за наблюдаеми явления. Сънищата са 
ненаблюдаеми, те не са емпирична база. А именно сънища-
та, а не техните разкази и подредби, са обекта на изследва-
не. 

Разказите на сънните сюжети са произволни и прена 
сят съдържание от едно състояние на съществуването в 
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друго, от един план в друг. Затова те са трудни за подреж 
дане. Усилията за “обективен” сънен разказ са обречени на 
скромия резултат да се приеме стандартен набор от про-
менливи: смърт, осакатяване, раздяла, болест, болка, страх, 
вина, срам, радост... 

Семантиката, която се допуска за съновиденията, ги по 
мест ва в едно условно пространство, подобно на човешка-
та култура (познание, език). Признаването, че това са про-
цеси, които имат същността си в самите себе си, а след това 
в цялостната психика, би довело до признаването на реал-
ността на “света на сънищата”, което противоречи на за пад 
на та рационалност и опитната наука.  

Психоаналитичното обяснение на сънищата е силно 
затова, защото намира в тях смисъл. Не защото намира в 
тяхното съдържание смисъл извън тях. Както дишането, 
болката и виждането, съновидението има смисъл. То е мо-
мент от органичния, целесъобразен живот. Така сънищата 
могат да се интерпретират като илюзорно изпълнение на 
желания, което премахва (?) напрежението. Но далеч не 
всичко в живота има функция. Далеч не всичко е момент от 
една перфектна органика. Съзнанието, умът, душата като 
“център” на жизнения свят са пълни с несъвър шенство, 
пронизани са от болка, бележат всеки миг граничното съ-
ществувне на човека между живота и смъртта. Произходът 
на страданието, въпреки уверенията на Фройд, не е в соци-
алното и културното препятствие пред инстинкта. Страда-
нието е в постоянното напрежение на силите на живота 
срещу неумолимо настъпващата смърт и това е естест-
вено състояние. Радостта е непосредствено продълже ние 
на страданието, когато силите на живота доминират над 
смъртта. Сънищата са реален живот в друг план на тази 
драма, отстоящ от будуването на “разстоя ние” така, 
както вълните на съобщенията отстоят една от друга на 
разстояние някаква разлика в честотите.  

Между битието наяве и насън има пропаст. Това е 
сънят без сънища. Обяснението на сънищата като продукти 
на телесни и душевни процеси не намира в тях смисъл, но е 
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по-близо до нашето разбиране в друга посока. За разлика от 
психоанализата това обяснение вижда прякото съдържа ние 
на сънищата като саморазбиращо се. Сънищата са живот, 
който не е сянка или отражение (както мислят и част от 
поддръжниците на този тип обяснение), а е продължение 
на будуването така, както будуването е продължение на 
сънищата и съня. Тук цикълът се затваря и няма смисъл да 
се говори за първичен и вторичен план. Ние не можем без 
активния живот в будно състояние. Живеем чрез нашата 
сетивност, възприятие, съзерцание и действие в този уни-
кален свят наяве. Ние не можем без активния живот в съня, 
защото чрез него възстановяваме своите сили и позволява-
ме на тялото и духа да се изчистят от хаоса. И тук се озова-
ваме в тайнствения свят на сънищата. Те са продължение 
на душевния живот и може би някаква форма на ненаблю-
даем телесен живот отвъд прага на света наяве, но явно жи-
вян от самите нас. 

Изследването на сънищата, онирологията, не е част от 
обективната наука. Тя е обективна само като изучаване на 
човешкото поведение - разказът на съня е нейна основа. 
Тук се работи с разказ за нещо протекло в един план на 
езика на друг план, преведено на езика на класификацията 
и интерпретирано от други хора. По-достоверно е самоана-
ли зи ра не то на сънищата. Човек може да се научи да про-
никва в скритите кътчета на своята душа. При това отпада 
нуждата от “тълкуване” чрез някакво кодиране и символи-
ка.  
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Глава 5. Опитът на сънуването 
Изследването е едновременно онтологично и еписте-

мологично. Граничният опит е преживяване. Човек познава 
сънищата, доколкото е в тях. Истината се покрива с битие-
то, животът – със знанието, същността – със смисъла, а 
смисълът – с разбирането. Граничната опитност съновиде-
ние диктува това разбиране. Тук не мога да различа епис-
темологичните проблеми обективност, знание, истина, се-
тивност, рационалност от онтологичните проблеми битие, 
живот, жизнен свят. Как да се отдели светът от сетивност-
та? Как да се отдели битието на съня от истината в съня? 
Как да се отдели същността на съня от смисъла му и самият 
смисъл – от тълкуването му? 

Безпаметност 

между будуване и сънуване 
Трите състояния на съществуването или планове на ре-

алността са подредени така, че между будуването и сънува-
нето се оказва сънят без сънища. Сънят напомня на умира-
не. Съзнанието се потопява в забрава. Забрава тегне над 
сънищата, когато се събуждаме. Забрава тегне над буду-
ването, когато избухва съновидението. Но и сънуването, и 
будуването имат за автор и създател един и същ субект – 
Азът. С всичките негови болки и радости, препятствия и 
желания.  

Когато сънуваме, ние сме потопени в сънуването и не 
си даваме сметка за будуването. Ние сме забравили, че има 
такова състояние. Нашият сънен свят няма граници (което е 
характерно за всеки свят, в който сме потопени). Когато 
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будуваме, ние много бегло и много трудно си спомняме за 
сънищата. Съвсем непосредствено след събуждане от силно 
емоционално съновидение ние помним максимална част от 
сюжета. Но ние и тогава си даваме сметка, че нещо се губи 
и въпреки усилията не можем да го възстановим. А след 
това споменът бързо избледнява. В нормалната си дневна 
дейност ние изключително рядко си спомняме сънищата. 
Тогава мислим за сънищата като за ефимерни видения без 
особено значение.  

Между бодърствуването и сънуването лежи празнотата 
на съня без сънища. Тя прекъсва живата връзка на визията 
със света. В тази празнота светът е забравен от нашето съз-
нание, което “изчезва”. (По същия начин при умиране ви-
зиите са отделени от света наяве с чернота). Двата плана 
или състояния на нашето съществуване – първото и третото 
– са прекъснати от второто състояние – забравата на съня – 
онтологически и епистемологически.  

Потъването в безсъзнание (небитие) и в забрава е изк-
лючително важно. То значи прекъсване, несъизмеримо с 
тези две фази. Прекъсването в съня без сънища и в забрава-
та е прекъсване без жизнено протичащо, съзнаващо се и 
запомнящо се време. В съня времето “не тече”. От сън спо-
мени няма. Това прекъсване може да се сравни с липса на 
сигнал, когато нагласяме трептящия кръг на радиоприем-
ника. Между честотите на две радиостанции лежи “нищо-
то” на шума.  

Тази аналогия само илюстрира неразбираемото в коре-
на си наслагване или последователност на светове, планове 
на реалността, “тонали” в “нищото”, забравата, безсъзна-
телното, “нагуала”, тъмнината.  

В съновидението образите и ясните емоции винаги из-
плуват от някакво хаотично блуждаене и “проблясване” на 
възприятия и емоции. Съновидението е много по-
неорганизирано от живота наяве и това е свидетелство за 
несъответствието на нашето тяло, в частност мозък, и на-
шето емпирично ориентирано съзнание, с плана, в който се 
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разиграват сънните сюжети. Светът на сънищата е “по-
слаб”, “по-нереален”, както едно радиопредаване в сравне-
ние с жив глас.  

 

несемантичност 
Семантиката предполага съотнасяне на две равнища, 

на два плана на реалността: знак и обект. Отношението 
между тях може да се нарече значение. Знакът съществува, 
за да означава. Функцията означаване значи носене на зна-
ние за обекта от друг обект, наречен знак. Когато едно рав-
нище получава смисъла си на друго, това е асиметрия. Не 
може текстът да бъде означаван от реалността.  

Между обекта и знака може да няма никакво физичес-
ко или психично отношение. Знакът може да не прилича на 
обекта. Важна е единствено приетата от човека връзка: поя-
вата на знака означава че става дума за обекта. Мрежата 
или системата от такива знаци представляват език. Всяко 
органично единство от знаци, което значи нещо смислено, 
е текст. Текстът няма самостоятелно битие, затворен в се-
бе си. Текстът съществува чрез своето значение и смисъл, 
които са вън от битието на знаците, от физичното битие на 
текста. При животните най-вероятно също се използват 
системи от знаци.  

Е ли сънят текст? Значи ли сънят нещо? Символизи-
ра ли сънният сюжет някакво психично съдържание? Ако 
да, защо психичното съдържание (чувство, мисъл) прибягва 
до сънищата, за да се изрази? Ако не, защо сънищата под-
лежат на тълкуване и сякаш казват нещо извън себе си?  

В сънищата, в тръпката на риска и мистерията на 
умирането няма никаква дистанция между битие и зна-
ние. Нещата се изпитват. Само непосредственият опит е път 
към тяхното познание. Едно съновидение, което съществу-
ва само в и за ума на сънуващия, не може да се знае иначе, 
освен като се сънува. Тръпката на риска не може да се поз-
нае иначе, освен като се изпита. Умирането е уникално и 



 
 

 

59

59

отново е затворено в съзнанието на умиращия. Всички тези 
форми на опит представляват разкриване на психично съ-
държание, което не идва отвън и не може да се наблюдава. 
Пред нашия поглед го няма.  

Там, където няма дистанция между равнища, не може 
да има означаване и осмисляне. В сънищата няма семан-
тика, ако искаме да ги вземем такива, каквито са. В сън-
ния разказ, който е обективирано видение, изчезнало като 
видение, можем да търсим всякакви знаци и символи. Но 
всяка картина, която този разказ събужда вторично в изс-
ледвача, тълкувателя или просто слушателя, няма нищо 
общо с първичната. Това е картина на друго място, в друга 
психика или интенция. Във феноменологията на сънищата, 
както изобщо във феноменологията на вътрешния опит, 
семантиката няма място. Познанието е непосредствено, 
мълчаливо. То идва заедно със и е в самото битие. То е 
преживяване, жива мисъл, чувство, образ, действие.  

Сънищата не значат, а просто съществуват. Те са са-
мостоятелна реалност. Дишането не значи, а съществува. 
Смехът не означава, а радва. Играта не символизира, а за-
бавлява.  

Психоаналитичната теория приема семантичната при-
рода на сънищата и се гради върху нея. Сънищата имат би-
ологичен смисъл и това е означаването и символизирането 
на психични конфликти и напрежения. Освен означаването 
сънищата някакси “задоволяват”, макар и илюзорно, реални 
желания. Ако е така, обратното не е вярно. Будуването не 
може да е зависимо от сънищата. То не може да означава 
сънища. Това съчетаване на семантичната и прагматичната 
функция е първото, което формално говори против семан-
тичността на сънищата.  

Семантизирането на сънищата произтича от дълбоки 
епистемични обстоятелства. Ако сънищата се приемат за 
реалност сама по себе си, тогава как тази реалност се 
отнася към света наяве? Какъв смисъл има тогава разгра-
ничаването на истина от илюзия, на “реалност” от “въ-
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образимост”? Какъв смисъл има обикновеното човешко 
разбиране наяве, че случващото се насън е за съжаление 
или за щастие само насън? Щом сънищата са признати за 
илюзии в сравнение със света наяве и науката е затвърдила 
това различие в ранга на несравнимост, тогава какъв сми-
съл имат те?  

Има илюзии, наречени мечти. Има илюзии, наречени 
приказки. Има илюзии, наречени сказания, легенди, мито-
ве. Има илюзии, наречени изкуство. Има илюзии, наречени 
наука. Всяка от тези илюзии има жизнен смисъл – да хар-
монизира, да успокои, да увлече, да достави преживявания, 
да ни даде красота и познание.  

Но тогава не са ли илюзиите реалност със смисъл, по-
добно на смисъла на нашите действия наяве? Киното, което 
ни забавлява, плаши или смущава, не е ли живо и интен-
зивно битие на нашите сетива, възприятия, чувства и мис-
ли? 

След тези разсъждения противопоставянето истина – 
илюзия или реалност – илюзия изглежда изместено. Илю-
зията продължава да не бъде истина и да не бъде реалност: 
ако кажа, че имам един милион долара, това не значи, че ги 
имам. Ако гледам на екрана срещу мен влак, аз не се пла-
ша. Но и в двата случая илюзорният текст има реален сми-
съл в света такъв какъвто е. В първия случай лъжата, че 
имам един милион долара, може да донесе реални пари, ако 
я лансирам успешно където трябва. Ако блъфирам успеш-
но, че имам силни карти, мога да спечеля реални пари. Във 
втория случай задаващият се срещу мен влак от прожекти-
рания филм е част ет една история, която може да ме раз-
вълнува, увлече, потресе и дори промени, като ме подтикне 
към реални действия.  

 Фройд разработва цяла система от семантични поня-
тия, които да позволят тълкуването на смисъла на сънища-
та. При това този смисъл е скрит. Сънищата значат нещо, 
но не искат ние да разберем какво значат. Те се цензурират, 
за да могат да се появят. Цензурата премахва онези момен-
ти от сюжета, които са непозволени за Свръх Аз-а, за соци-



 
 

 

61

61

алната и морална страна на човека. След цензуриране съ-
нищата могат да ни се явяват и така изпълняват наши же-
лания, останали незадоволени или направо скрити поради 
своето несъответствие с нормите на социалния живот. Сле-
дователно всяка сънна история има смисъл, но извън себе 
си. Тя значи нещо само при превод на единствено смисле-
ния за сънищата език – езика на желанията и тяхното из-
пълнение.  

Всички останали сънища, които не са изпълнение на 
желание, са необясними. Аксиомата, че всеки сюжет е 
скрито желание, е непроверима в опита. Ако изтълкуваме 
всеки сън като изпълнение на желание, това ще си остане 
непроверено твърдение и ще бъде вън от науката. В най-
добрия случай такава безапелационна теза ще бъде анали-
тична (априорна) истина, която не води до нищо в опита.  

Но тук нещата са по-дълбоки. Сънищата далеч не са 
отнесени към будуването пасивно като текст. Сънищата 
могат не само да “изпълняват”, а и да са желания, да будят 
желания, да подтикват към действия, да дават знания за 
самите нас, да са саморазкриване, и то пряко, а не симво-
лично. Много наши действия наяве са стимулирани и опре-
делени в някаква степен от сънища.  

Предполагаемите от Фройд цензура, изместване, сгъс-
тяване и кодиране са неразбираеми. Те наистина служат 
като обяснение на незнайността, странността и чуждостта 
на сънните сюжети (тази странност е обяснима като следст-
вие от цензурирането, изместването, сгъстяването, кодира-
нето). Но самите те стават необясними. Защо сънното из-
пълнение на желанието се крие от съзнанието? Нали точно 
то, за разлика от будното, е скрито от погледа на морала, 
както изобщо съновидението е откъснато от света наяве?. А 
то не може да е пред взора на вътрешния съдник – съвестта, 
която е съзнателна. Ако съновидението се крие от съзнани-
ето, за кого то работи? Ако работи за несъзнаваното, тогава 
и то може да е несъзнавано и да си върши работата без ви-
дения. Приемането на несъзнателно възприемане на сю-
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жетни видения е свързано с други нерешими трудности за 
разпознаване на несъзнавано видение от съзнавано.  

Ако наистина сънищата не могат да избягат от съвест-
та, жива в несъзнаваното, тогава как ги разпознава в техния 
кодиран и цензуриран вид желанието? 

Все пак виждането на сънищата като нещо вторично, 
като отражение, утайка, сянка, илюзия, ефимерност, е 
трудно отстранимо. Но ако бихме могли насън да оценява-
ме света наяве, за който в съня не си спомняме почти нищо 
и той е останал зад пропастта на забравата, сънищата щяха 
да изглеждат силни като неоспорима реалност, на фона на 
която събуждането и будуването са не повече от сенки, 
утайки, отражения, илюзии.  

Това размишление приближава към разбирането на съ-
нуването и будуването като два плана, неподредени в йе-
рархия. Нито сънуването служи на будуването, нито обрат-
ното.  

Будуването и сънуването са свързани като проекции 
на един и същ Аз. Будуването и сънуването са свързани 
като паралелни на едно и също тяло (тук можем да игно-
рираме хипотетичното второ тяло). В будуването и сънува-
нето тече една и съща биография. Едни и същи конфликти, 
проблеми, бариери, страдания, болки, желания, удоволст-
вия намират място в сюжетите, които ни се случват или 
нещата, които правим.  

И сънуването може да придобие семантика спрямо бу-
дуването, и будуването може да значи нещо за сънуването. 
Но тази взаимна семантика е възможна, защото е вторична. 
Тя не е зададена предварително. Тя е следствие от психич-
ния поток между двата плана. Тук няма символизиране, а 
психично родство. Летенето насън не символизира ерекци-
ята, нито пък желанието да се освободя. То е просто летене 
и се преживява от сънуващия като летене, с цялото тържес-
тво и уплаха от владеенето на земното привличане.  

Все пак има решителна и радикална асиметрия между 
сънуване и будуване. Не можем да се нахраним насън. Не 
можем да любим истински насън (поне донякъде). Не мо-



 
 

 

63

63

жем насън да променим тялото си така, както наяве. От 
друга страна обаче, не можем наяве да летим. Не можем 
наяве да следваме пълно нашите емоции. Не можем наяве 
да пътуваме по желание. Не можем да имаме докосването 
на други светове. Насън сме независими от парите, за раз-
лика от наяве.  

Хипотезата за психичното като автономен холон със 
съответен “втори план” или “втора телесност” обяснява 
страшните видения с допускането, че както във физичното, 
така и в психичното съществува разрушение, смърт, зло, 
страдание. Това е съвсем естествено, като се има предвид, 
че отрицателните и положителните емоции съществуват в 
човешкото и другите близки нам същества още от самото 
раждане. Лошото и хубавото, страшното и приятното са 
едно цяло в психичното-и-телесно битие. Често в съня те са 
неразличими.  

От една страна, от времената на Фройд смислеността 
на сънищата постепенно се приема в науката в замяна на 
класическото разбиране за сънищата като хаос от безсмис-
лени картини. И това е неизбежно, ако науката иска да се 
съобразява с фактите. Но самата й обективност я заставя 
пък да не говори за “смисли”. Още на равнище чиста био-
логия “значението” на функциите за цялото на организма е 
епистемологичен казус, който поставя под съмнение биоло-
гията като рационална опитна наука. Нали всичко трябвало 
да се обяснява със закони и причини. Не можело крилото да 
се обяснява с нуждата от летене например. Но е факт, че 
това е обяснението. Единствено функцията летене прави 
понятно крилото като физиологична структура. Да, но фи-
зично нещата са съвсем обратни: летенето се обяснява с 
крилото. То е негово следствие.  

Тук казусът се задълбочава. Освен, че обективната за-
падна наука е принудена да говори за “функция” на съня, 
който от чисто физикалистко гледище си е един хаос от об-
рази, тя е принудена да твърди очевидно лъжливото твър-
дение, че всички сънища имат функция – уравновесяват и 
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премахват напрежението. Но във физиологичното тяло 
“функцията” на болестта очевидно не е оздравяването. Са-
мото оздравяване , често болезнено протичащо, има свои 
функционални механизми – например белите кръвни телца 
и тяхното жертване. Чуждият вирус няма функция в нашия 
организъм – той е друга цялост. Чуждият образ, видението 
на врага или на чудовището в нашия сън няма функция да 
уравновеси или задоволи – той трябва да бъде изгонен.  

контролирано сънуване 
Контролът в съня е изключително важна тема. Той се 

проблематизира по начин, който особено ни интересува, в 
йога– и будистката култура, както и в романите на Каста-
неда. “Сънят – действие” на Шри Ауробиндо се покрива 
във висока степен със “сънуването” в учението на дон Ху-
ан. В “Бардо Тьодол” и другите тибетски писания за уми-
рането основно изискване е да се запази съзнание, контрол 
над потока на преживяванията и да се разпознават те като 
особени форми на отвъдния живот Буди, божества, светли-
ни; като особени форми на “Майа” – не може просто всич-
ко да се осъзнае като илюзия и да се върви към високите 
равнища.  

Контролът на съновидението е навлизане на съзнание-
то и волята в света на сънищата. Така те придобиват “плът-
ността” на действието наяве. Без този контрол цялата реал-
ност е необуздан поток на желания, чувства, мисли и роде-
ни от тях картини и събития с наше участие, но в напълно 
нерефлективна форма. По същия начин светът на едно чо-
вешко същество след неговото раждане е неопределен и 
неясен, докато не се овладее от “описанието” на общността, 
от съзнанието и личната воля.  

Участието на съзнанието и волята в съня е изключи-
телна перспектива и от чисто философска гледна точка. 
Защото рефлексията върху сънното преживяване в момента 
на самото сънно преживяване може да стане източник на 
цял нов хоризонт възможности за опитване на човешката 
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граница. Дон Хуан настоява, че “сънуването” на война е 
така важно, както и “виждането” или “умирането”.  

Ние не трябва да оставаме в безпаметство и по този 
начин да запускаме нашите сънища дотам, че те да изчезват 
в нашата памет винаги след като бъдат изживени. Тази за-
губа на сънищата е същата в моето разбиране като загубата 
на съзнанието за нашето тяло и неговите перфектни меха-
низми на самоорганизация, загубата на памет за нашата 
вътрешна линия на живот, загуба на самопознание на най-
дълбоко равнище и вследствие на това безпомощно блуж-
даене в един наистина необятен свят.  

Не можем да търсим опора за живота си единствено в 
автоматизма на “здравето”, “будуването”, “здравия разум” 
и “разсъдъка”, когато просто сме затрупани отвсякъде с 
предизвикателствата на собствената си крайност. Тъмнина 
ни обгръща и ние го съзнаваме всеки път, когато загубим 
опора и си спомним, че сме крехки и можем да бъдем поме-
тени от този свят без никакво знание за това какво се случ-
ва и как да се държим. Изпускаме живота между дланите си 
и затова той изтича безвъзвратно в чернотата на нищото, 
когато удари часът.  

Ето затова, защото не искам да изпускам нишките на 
моя живот в нищото, а искам да живея наясно със своите 
битийни корени и възможности, аз търся съзнанието и во-
лята насън.  

 Рефлексията, че сънуваш, постижима трудно, е в ос-
новата. Тя променя позицията. Тя превъзмогва блуждаене-
то или поне ни прави негови свидетели. Но то е само на 
една стъпка от избора на сюжет за съня. Когато започна да 
избирам моменти от съня или сюжета на съня, аз “съну-
вам”. Но следва изключително трудното пътуване извън 
физичното тяло във физичния свят с помощта на “сънно-
то тяло”. За това пътуване разказват Карлос Кастанеда и 
Робърт Монро. Може би това е проста аналогия с умението 
да плуваш, да се движиш в чужда за телесните си свойства 
среда. Във всеки случай обръщането на съзнанието към съ-
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нищата поне като материя за изследване е създало най-
мощния метод в психологията и психиатрията днес – пси-
хоанализа. Но прякото съзнаване на сънищата е нещо ка-
чествено друго. То е равнище на опит, което си заслужава 
да се овладее. Защото ако овладеем съня, можем да се за-
мислим и над овладяването на умирането.  

светът на сънищата 
Психично и физиологично са едно цяло в живото съ-

щество. Доминира психичното. То държи цялостността на 
цялото. А физиологичното е негова “обективация” (Шо-
пенхауер), “проекция” на жизнения порив (Бергсон). Може 
да се изкаже предпазливата хипотеза, че т. нар. “ефирно”, 
“духовно”, “метафизическо”, “астрално”, “второ” тяло или 
“двойник” (Кастанеда), е “ентелехията”, “формата”, “холо-
нът”, “жизнената сила”, “поривът” на живота. Това е него-
вата сърцевина. Тя изисква за своето съществуване в нашия 
физически свят физиологичната организация, позната ни 
като наше тяло. Тази организация успешно се противопос-
тавя на спонтанния стремеж на физичното към разпадане 
(ентропия). Психичното съществува в една цялост с физио-
логичното или по-точно прави възможна цялостността на 
физиологичното. Силата на холона срещу физичната мате-
рия е ограничена и желанията на душата не са автоматично 
изпълнени. Те изискват усилия за реализацията си. На чис-
то психично равнище, според мистиката, където “второто 
тяло” пребивава изцяло в своя “друг свят” или “отвъден 
план”, желанията автоматично се изпълняват.  

Човешкото същество в своя сън живее в други преде-
ли, в друг план или хоризонт, който, без да влагаме строг 
смисъл в понятието “свят”, можем съвсем обективно да оп-
ределим като “отвъден свят”. Но той не е отвъден за наше-
то Аз – той е “отвъден” само като физичен , пространство – 
времеви, веществено-енергиен, физиологичен свят. Иначе 
този свят на сънищата е много по-отсамен от физичния, 
доколкото е изцяло “психичен” и в него волята има по-
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голяма потенциална сила над събитията. Психичното на 
нашия буден живот е непосредствено свързано с него и по-
точно е тъждествено с него като друг аспект или проява на 
същия Аз.  

Тохнахл и нахуахл -”тоналът” и “нагуалът” на толтеки-
те дават дълбока интерпретация на отношението между 
въпросните “планове”, “хоризонти” или “светове”. Тох 
нахл на всяко същество е уникалният възел от възприятия, 
които изграждат неговия свят. Защото светът е “описание”. 
Тези едиинства от възприятия отговарят на една “жива 
форма” – при човека – “човешка форма”. По време на съну-
ване според дон Хуан, нашият свят се “разпада” и ние нах-
луваме в света на нах уахл – безпределното “вместилище” 
на тоналите, една неорганизирана съвкупност от самостоя-
телни психични единици (“дхарми” според будизма). Човек 
обаче сънува със “сънното си тяло”, със своя “двойник”. И 
разказът на Кастанеда за осъщественото пътуване с второто 
тяло насън е поразително свидетелство (доколкото не е 
просто една удивително точна и съответна на много други 
виждания художествена интерпретация на йога-идеи) за 
“пробива”, който нашето Аз с помощта на контролираното 
сънуване осъществява отвъд хоризонта на физичното, или , 
което е още по-удивително и показателно, в самото физич-
но, демонстрирайки физично невъзможни качества на собс-
твеното тяло.  

Когато въртите копчето на радиоприемника, вие попа-
дате на станции, работещи на различни честоти. На всяка 
от тези честоти трептящият кръг на вашия приемник осъ-
ществява резонанс с излъчвания от предавателя сигнал и 
този сигнал се преобразува в говорителя ви в смислен звук. 
Между отделните станции е шумът – липсата на сигнал, 
хаотичното излъчване, нямащо смисъл.  

Ако сега си представим всеки органически единен, ця-
лостен, психично свързан свят като “сигнал”, “излъчване”, 
“предаване на смислен текст”, подлежащ на тълкуване, 
имащ определена “носеща честота” на вълната и определе-
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ни, сменящи се “носени честоти и амплитуди” на сигнала, 
ние ще приемем възможността за мрежа, множество от све-
тове, еманиращи живи форми, всеки от които има едно 
“психе” и “излъчва с една честота”. Така всяко същество 
може да бъде докоснато и разбрано, да се влезе в контакт с 
него, стига да превъзмогнем хаотичната среда от неоргани-
зирани шумове.  

Сънят не е начина, чрез който се пребивава в отвъдно-
то. Но сънищата на земния човек (вероятно и сънищата на 
други живи същества) са врата към отвъдното.  

Сънищата са подвижни картини, накъсани и пропа-
дащи в забрава. Те са наситени с емоция. Малкото, което 
остава в съзнанието като спомен, е най-яркото и най-
силното като емоция. Сънищата са причудливи, странни – 
сякаш са “взети” от друг свят. И в същото време те ни 
представят познати лица и обстоятелства. В самото сънови-
дение ние вярваме на това, което ни се случва, не го поста-
вяме под въпрос като реалност – докато не се появи една 
особена рефлексия на съзнанието, която го сравнява със 
света наяве.  

В типичното съновидение човек е “зрител” или участ-
ник в сюжета наравно с другите. Той не прави сюжета, а го 
изпитва, преживява. Рядко се появява шанса да “направля-
ваш” сънищата си. При летенето насън ти изцяло управля-
ваш събитието. Външни и независими от теб са само усло-
вията на летенето. Ти избираш накъде да летиш в едно вече 
структурирано пространство, макар и неясно като място 
спрямо твърда отправна точка. Тук, вместо блуждаене в 
сюжета има правене на сюжет.  

Незнайни неща се случват насън. Общият знаменател 
на неведомостта и тайнствеността ме кара да обособя раз-
бирането за сънищата като разбиране за един свят. В него 
няма причинност във физичен смисъл, макар че има после-
дователности и сили, чрез които нещата някак стават. Няма 
установена и трайна последователност, свързана с действи-
ето на определими сили. Изключение прави отново летене-
то с постоянното усещане за гравитация и преодоляването 
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й. Тук няма непроницаема материя, но има кинематика, 
скорост, сила, импулс, маса. Тук има съзнание или усещане 
за захвърленост, непонятност, чуждост и самота. Видението 
протича неизвестно къде и кога. Нямаш определена въз-
раст.  

Сънувайки, пребиваваме в свят на сънищата. Дали то-
ва е “реален” или нереален, “илюзорен” свят, е безпредмет-
но да питаме, ако разбираме света като жизнен свят, като 
пребиваване на съзнанието в изпитвани от сетивата, възп-
риемани , чувствани и правени факти. Защото никакво дру-
го понятие за “реално” не можем да имаме. Разликата меж-
ду наяве и насън не може да се опише като разлика между 
реалност и илюзия, ако мислим критично. Изчезването на 
света на сънищата при събуждането и липсата на пресичане 
между тези два “плана”, при което те да си взаимодействат 
пряко, появата на света на сънищата посред безпаметната 
тъмнина на съня, когато съзнанието се “оттегля” със заспи-
ването , прави сънищата да изглеждат нереални. Но ние ще 
бъдем далеч от истината, ако смятаме, че съновидението, 
както например и халюцинацията, е просто илюзия. Защото 
няма да разберем нищо за света и живота на сънуващия и 
халюциниращия. Дали нещо е реалност, или илюзия, опре-
деля изпитващият го. Защото само неговото съзнание или 
безпаметство прави стойността на въпросната реалност 
със събитията, които стават там.  

Очевидна е ясната очертаност на света наяве, на фона 
на която сънищата са така “ефирни”. Светът наяве е добре 
определен, структуриран, координиран. В него прекарваме 
и чрез него съхраняваме живота си в нашата земна форма. 
За сметка на това светът насън е емоционално интензивен, 
свободен и пълен с нашето собствено Аз.  

Светът на сънищата наподобява много и е отъждествя-
ван с “отвъдното”, “място 2”, “астралния свят”, “бардо”, 
“Хадес”, “чистилището”. В сънуването заедно със света се 
променяме и ние. Придобиваме нови свойства, които липс-
ват във физичното битие наяве.  
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Основна разлика със света наяве е доминирането на 
психичното над физичното, на волята над необходимост-
та, на чувството над сетивото, на мисълта над матери-
ята. Сякаш продукт на това основно свойство е владее-
нето на гравитацията, пространството и времето. Дейс-
твието, пронизано от воля и чувство, мисъл и желание, съз-
дава реалността. Формата на телесност се променя. Те-
лесността става “ефирна”. Най-вероятно сънната “материя” 
не въздейства върху физичния свят наяве, освен в онези 
гранични опитности, които се подвеждат под рубриката 
“срещи с призраци”.  

сънуване и умиране 
Неорганизираността и неяснотата на пространството и 

времето са очевидни в съновидението. Те за мен са свиде-
телство, че се касае за други, чисто психични или различни 
от физичните свойства на пространството и времето, които 
биха станали ясни едва при евентуалното окончателно пре-
насяне там.  

Умирането е основен сънен сюжет. Фройд допуска в 
спекулативен план, че стремежът към смъртта (Танатос) е 
също така фундаментален, както към живота (Ерос). И ако 
сънищата изпълняват желания, тогава следва, че смъртните 
сънища изпълняват илюзорно желанието да умрем. Но то-
гава те би трябвало да са приятни. Във всеки случай при-
ятни са по незнаен начин страшните разкази, приказки, 
легенди, картини и филми.  

Карл Юнг определя умирането като радикална личнос-
тна трансформация и основно събитие на живота.  

Умирането прилича на сънуването за всеки, който е 
умирал и се е върнал достатъчно навреме. Визиите при 
клинична смърт и състояния, близки до смъртта, са също 
така насечени, объркани, многопластови, причудливи, нео-
бясними, безпричинни. Те също имат некоординирано 
пространство и време. В тях също се навлиза след празно за 
спомена безсъзнание като съня или празно носене в черно-
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та. Изпиталите опитности близо до смъртта и пътувалите 
извън тялото в тъмнина към светлина не са склонни да 
виждат тук значения или смисли. Те намират живо битие и 
знание. 
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II. РИСКУВАНЕ 
Посред безпаметната чернота на съня започва сънува 

не то. Посред незнайния риск, на който винаги сме изложе-
ни, се впускаме в мистерията на рискуването. (По подобен 
начин посред чернотата на отпадането от живота избухват 
виденията на умирането). Сънуването и рискуването са 
фор ми на опит (както умирането). Обективната поста-
веност в съня, риска и безсъзнателната смърт не е опит.  

Сега пристъпвам към опита, в който смъртта е осезае-
ма в реалната опасност, в която човек се въвлича. Смърт-
та бива осезавана и неосезавана. Тя може да е много близо 
до нас и да връхлети ненадейно. Не сме дошли тук с гаран-
ционна карта. Смъртта е осезаема в болката. Смъртта е 
осезаема във видимата смъртна опасност.  

Рискуването е изначално и безусловно като духа. То е 
съзнателен волеви акт на въвличане и излизане от съпри-
косновение със смъртта. Когато рискуваме смъртно, про-
биваме хоризонта на нашия жизнен свят навън. Тогава се 
срещаме със смъртта като болка на превъзмогването. Това 
не е безконтролна вероятност за гибел, а удържане на ви-
сок риск за живота и свалянето му до нула с усилие. Опас-
ността се превъзмогва, препятствието се преодолява. Смър-
тният риск се изпитва на ръба на превръщането му в уми-
ране. Решава се проблем на границата на способностите. 
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Тази граница се изпитва и познава чрез пределното дейст-
вие. Оцеляването се постига чрез отместване на хоризонта. 
Пробивът се извършва с енергията на жизнената сила. Во-
лята за успех и инстинктът за оцеляване правят невъзмож-
ното възможно. При невъзможност за превъзмогване ние се 
оттегляме, за да оцелеем, или умираме. Това битие в риска 
е тръпнещо и интензивно, пълно с усет и живот. То не може 
да се сравни с нищо. Насладата на рискованото приключе-
ние е свидетелство за намерена висша точка на битие в 
истина. 
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Глава 6. РАЗКАЗИ ЗА РИСКУВАНЕ 
Разчитам отново предимно на лични свидетелства по-

ради вътрешното тъждество на събитие и знание в риско-
вия опит. Разказите за пределни приключения са вторичен 
продукт. Никой не може да познае рискуването, без да рис-
кува. Най-далеч от истината за рискуването са съчинените 
внушения за страховитост и героизъм. Следващите алпийс-
ки етюди не са отчети за постижения, а опит за обособяване 
модусите на пределното рискуване. В текстовете са подчер-
тани изразите на тези модуси.  

 удар 
8. 08. 1986. Втора дължина на четиридесетметровото 

въже нагоре по мокрия гранит на Горната Дяволска игла – 
Черната Стена. Катеря по здрави, малки хватки и стъпки, 
които предлага въздушният тур. Отдалечавам се право на-
горе от усойния ъгъл между Злия зъб и Черната стена, към 
слънчевата горна част на стената. Окачвам на всеки клин 
въжето, което се точи от мен надолу към партньорката. То-
ва става през примки и карабинери, които на свой ред се 
окачват на клина, забит или забиван от катерача в стената. 
Някъде тридесетина метра под мен остава Мария на малка 
площадка на едно въже дължина над урвата.  

В един момент поглеждам нагоре и преглъщам сухо. 
Следва жълт пасаж с обратен наклон. Надвесеният пояс 
обхваща почти хоризонтално цялата Черна Стена. Такива 
маршрути се бележат в специалните катерачни маршрутни 
книжки (гидовници) с “А”, което значи – изкуствено кате-
рене – със стълбички по клинове в надвеси и тавани. (След 
изкачването виждам, че това място е отбелязано със знака 
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за максимална трудност на изкуствено катерене – “А4”. Ка-
терачната мода днес диктува всички пасажи да се катерят 
свободно, без никакви изкуствени опори. В такъв случай 
пасажът става категория 6+).  

Намирам стар ръждясал клин, забит под надвеса, оси-
гурявам се на него и викам на Мария да прибере “корема”, 
образуван от отпуснатото въже. Имам нужда да почина, 
висейки на него. Предстои да приема неизбежното и да се 
настроя за изкачване на надвеса без да имам нужните из-
куствени опори (нито стълбички, нито вече примки, изпол-
звани по-надолу, за да не трие въжето в релефа на скалата). 
Това е нещо непредвидено. След намерение за изкачване по 
друг, по-лесен маршрут вдясно сме видяли по него много 
вода и сме избрали този.  

Увисвам спокойно. Държа отляво удобен скален джоб 
и докосвам с върховете на обувките стената. В същият миг 
клинът, на който вися, издрънчава, изскубвайки се, и поли-
та надолу. Това е психичен удар. Извиквам, загубил опора. 
Сграбчвам с цяла сила хватката вляво. Поглед надолу. Кли-
нът прозвънява само един път, а въжето виси свободно на-
долу до към десетина метра, където е прокарано през кара-
бинер, окачен за последния клин. Прелетява мисълта за 
падане. (Едно политане няма да свърши на по-малко от 
двадесет метра по-ниско. Якото “друсване” при това обик-
новено изтръгва първия клин и падането продължава до 
достатъчно здрав клин, който да поеме нарастващия им-
пулс на падащото тяло. При това колкото по-ниско е за-
държането, толкова по-дълго, умножено по две, е падането 
. Следват най-малко вътрешни разкъсвания. Непредсказуе-
мо тежка злополука). Не “сметката” за риска, а отвращени-
ето и страха от вероятно смъртоносния полет надолу ме 
стресват.  

 За секунда като че ли съм се набрал на лявата ръка и 
някъде нагоре съм намерил друга хватка, после съм се 
прехвърлил през надвеса. Опомням се след няколко секунди, 
на пръсти на тесния перваз над жълтия надвес, мокър от 
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пот, прилепен о черния влажен гранит. Чак след минути 
успявам да използвам чука. Ръцете ме болят от пренапряга-
нето. Забивам три нестабилни клина един до друг в плитки 
цепки. С три карабинера включвам въжето. Бавно органи-
зирам осигуровката и викам Мария. Дишам като парен ло-
комотив и сърцето ми бие като чук. Нямам мисъл.  

Неточно е да се каже: страхът мобилизира. Защото има 
и страх, който сковава. В случая се беше събудило нещо 
непознато в мен. В първия момент в моя вик кънтеше 
страховият шок, стоварил се върху мозъка ми. А после 
сила ме изнесе нагоре с моите собствени мускули.  

След това пробвам на съвсем ниска скала да премина 
подобен пасаж – неуспешно.  

 преминаване 
11. 01. 1991. Времето напредва. Газя мокър сняг по ди-

агонал към основата на северната триъгълна стена на 
Мальовица. Стигам там в дванадесет – с тридесет минути 
по-късно от планираното. От хижата надолу съм огледал 
пътя, настроил съм се за бързо свободно – без въже – соло-
во изкачване по Западния ръб – познат маршрут. Намерение 
– проверка на формата. Желание – удоволствието от едно 
перфектно изкачване без осигуряване. Отдавна мислено 
съм го направил. Разграфил съм фазите на изкачването – 
час изкачване до стената, час по стената и час слизане. Сте-
ната е над мен, отгоре вятърът хвърля върху ми остро па-
дащи “облачета” сняг. В абсолютна самота съм в сянката 
на стената и от заснежения гранит лъха заплаха.  

Опитомил съм този ръб – бях тук преди три години с 
партньор. Качвал съм далеч по-трудните маршрути по Три-
ъгълника. Но сега съм сам и без осигурителни средства. 
Успокоява ме мисълта, че мога да избягам от маршрута и 
да се насоча надясно, по по-леката западна стена. На път за 
стената поглеждам често към ръба. Но сега въпреки всичко 
се боя.  

Слагам котките, закрепвам пикела за катерачния колан. 
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Готов съм. Поглеждам нагоре и ми се приисква да не съм 
тук, под тези заскрежени скали, а долу в хижата на топло 
пред чаша чай. Самотата ме притиска заедно с мъртвите 
гранитни форми. Студено е тук, където слънцето още не 
достига, а вятърът просвирва и праща снежни маси, които 
се набиват през най-малките пролуки и блъскат лицето, 
шията и ръцете.  

С първите сковани стъпки и захвати камъкът посреща 
сурово. Вързан съм на възел и гърлото ме пристяга. Няма 
го празника на безупречното самовглъбено и леко катерене. 
Мисля си за една гадничка полукамина някъде горе. С из-
дигането формите ми доказват, че всяко отклонение вдясно 
е невъзможно. Примирявам се. Движа се по-съсредоточено 
и сигурно. Свалям и отново слагам ръкавиците, за да изпол-
звам някои малки хватки. Навсякъде е набито със сняг. Пи-
келът е почти неизползваем – няма къде да го забия – нито 
лед, нито туфи (по-нагоре се точеха наклонени снежни 
ивици). С всяка хватка и стъпка се фокусирам и тялото е 
все по-гъвкаво. Идвам на себе си с напредването нагоре. 
Вече мога да се наслаждавам. Панорамата на блестящата 
планина се разстила и се попълва с нови подробности. Отс-
реща се издига отвесната южна стена на Ушите. Надолу се 
стелят лавинни склонове. Открива се и малката димяща 
точка на хижата. Но нямам много време да гледам наоколо. 
Не съм опиянен. Гоня график.  

 Стигам камината спокоен и делови. Но тази делови-
тост е потопена в смътно усещане за обреченост, което ме 
залива вероятно защото съм сам. Действам рационално, но 
някак машинално. Все още гърлото ме стяга. Всяка пог-
решна стъпка може да означава падане до основата. Не вяр-
вам напълно в реалността на това, в което се въвличам. 
“Камината” или отвесното улейче представлява няколко 
метра вдлъбната скала. Отдясно е затворена с компактна 
леко надвесена стена. Отпред са отвесни жили и ръбчета, 
ронливи и набити с лед. Отляво е невидимият отвес на 
Триъгълника. Пристъпвам предпазливо на предните зъби 
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на котките. С ръкавици в зъбите се пресягам нагоре вдясно 
и хващам с посинели палец и показалец вертикално ръбче. 
Докопвам нещо подобно и вляво. Опитвам три пъти пру-
жиниращо издигане и накрая “отлепвам”. Набирам се на 
несигурните хватки, опрял предните зъби на котките в съ-
що такива несигурни ръбчета. Очаквам откъсване с падане 
осемдесет метра. Зъбците и пръстите вибрират със стра-
ха, но не изневеряват и този път. Вече стоя малко по-
високо, вкопчен в друга хватка. Но още не съм излязъл от 
гадното място. Напрежението не спада. На нивото на очи-
те ми започва наклонена фирнова плоскост. Не мога да се 
хвана за нищо, за да се прехвърля върху нея. Снегът е пок-
рил всяка използваема грапавина по плочата. Напразно се 
опитавам да забия поне върха на пикела. Остъргвам го ня-
колко пъти о почти голия гранит в напразно търсене на 
цепнатина. Никаква туфа няма също. Краката ми треперят 
от умора на по един зъб на котките. Ръцете ми търсят нови 
опори. Тогава виждам диагонално ръбче в дясната компак-
тна плоча. На върховете на пръстите се издигам леко и 
внимателно, напрягайки мускули. Очаквам отплесване на 
десния крак. Изтласквам се достатъчно нагоре, за да “лег-
на” напред на наклонената снежна плоча и да изпълзя. То-
гава изхвърлям с лявата си ръка напред пикела. Той се за-
държа слабо напред, стържейки в камъка. Но достатъчно, за 
да сложа коляно на ръба. Излязъл съм. Разхлабвам. Оглеж-
дам се наоколо и се чувствам одарен да наблюдавам този 
дивен бял свят от височината на изкаченото. Чувствам се 
приет да живея макар и миг в гънките на вечния връх. По-
емам нагоре по дългата наклонена фирнова ивица. Стъпвам 
с акцент в твърдия сняг и забивам пред себе си отвесно 
дръжката на пикела. Следвам строг ритъм. Към равнището 
на издигащата се вдясно от ивицата десетметрова кула ту-
рът се изправя към вертикала. Преминавам “на пръсти”. 
После по почти отвесното фирново петно на върха на Три-
ъгълника стигам края на левия (източния) ръб. Примижа-
вам с усмивка от блясъка на слънцето и бялата планина. 
Чувствам се като съвсем нов, прероден в един по-хубав 
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свят. .  
Поглеждам часовника. Излязъл съм за 65 минути вмес-

то за предвидения час. За петнадесет минути се спускам по 
Орлето до Еленино езеро. Отново нагазвам в мокър сняг до 
колене... На хижата ме чакаха приятели. Два и петнадесет е.  

Поглеждам Триъгълника. Прекрасен е. Ръбът се откро-
ява добре, макар и в сянка. Влизаме в хижата за чаша чай.  

 

спасяване 
Вихрен е голям и правилен като египетска пирамида. 

Откъдето и да го изкачиш, е празник. А 360-метровата Се-
верна стена опиянява. Прилича на трапец, разделен от дъл-
бок кулоар на две части: отвесния Триъгълник и вдлъбна-
тата полягаща нагоре Фуния.  

23. 08. 1988. Този път се озоваваме със Здравко в Каза-
на под Северната стена с намерение да изкачим три тура. 
Това ще е само началото – смятаме да продължим с Джан-
гал.  

Изкачваме в добър стил с разменно водачество за един 
час тур “Камините” по Триъгълника. Слизаме по Кулоара 
(тур от лека категория) и се насочваме към тур “Народна 
армия” на Триъгълника. Денят бавно изтича. Катеренето 
върви идеално. Почти без клинове, осигурявайки се само на 
края на всяко въже, със смяна се движим нагоре. Това е 
продължителна тръпка на радостното превъзмогване на 
препятствия без изненади и блокажи. Такова състояние 
неусетно преминава в еуфория, когато губиш ориентация в 
собствените си граници.  

Стигаме над двеста метра от основата – шест дължини 
на въжето. Това е удобна малка площадка с излаз наляво 
към ронливи леки участъци и перваз надясно и скрита от-
весна камина. Осигурявам се на скален издатък. Прекарвам 
въжето, което слиза към Здравко, през щихтпластина, която 
го блокира при ударно изнизване. Това е неговата осигу-
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ровка. Веригата е: скален издатък – примка – карабинер– 
моя осигуровка, катерачния колан на тялото ми– караби-
нер– щихтпластина – въже към партньора. Оглеждам пътя 
наляво – това е продължението. Обирам въжето на Здравко, 
който скоро се показва от ръба и стъпва до мен. С инвента-
ра, събран от изкатерените четиридесет метра той може да 
продължи нагоре като водач за следващата дължина на въ-
жето. Здравко избира отвесната камина и се скрива от пог-
леда ми. Сега пътят на въжето през ръцете ми е обратен – аз 
бавно го изнизвам с ритъма на Здравковите стъпки. Към 
двадесет и петия – тридесетия метър въжето спира и само 
леко се повдига и спуска. Чувам удари на чук. Забиваният 
клин кънти кухо в някаква нестабилна цепка. После отново 
тишина и неподвижност. Отцеждат се мъчителни минути. 
Постепенно гърлото ме стяга. Явно партньорът е в горния 
труден край на камината.  

И в един момент откъртен отгоре камък профучава на 
сантиметри от главата ми. Инстинктивно съм се прилепил о 
мрамора. Тогава чувам звука на отксубващ се клин и на па-
дащо тяло, което се удря в невидимата за мен издатина и 
дръпвайки с удар въжето, пада още надолу. Аз успявам са-
мо да опъна въжето от двете страни на блокиращата плас-
тина. През главата ми прелетява мисъл, че сега следва мо-
ето изскубване и двамата политаме надолу към Казана. 
Ударът на камшика на страха и смъртната представа за 
две разбиващи се надолу тела е последван веднага от удар 
върху тялото ми, което е изхвърлено надясно по посока на 
губещото се зад скалата въже. Въжето има необясним за 
мен черен цвят. (После разбирам, че то е прегоряло от три-
енето). Настава разкъсваща тишина.  

Съвземам се и извиквам надолу:  
– Здравко, жив ли си? 
Долетява глух отговор: 
– Жив съм.  
– Какво ти има? 
– Ръката...  
– Какво ръката – откъсна ли я? (този въпрос е обясним 
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за мен само с убеждението ми тогава, че се е случило нещо 
непоправимо). Падането бе около шейсет метра.  

– Не бе, счупих я.  
– Стъпил ли си? 
– Вися.  
Сега какво да направя? Организираните спасявания 

изискват маса въжета и хора. Под нас са двеста и повече 
метра. Няма никой долу в Казана. Остава ни да разчитаме 
на себе си. Съобразявам, че мога да смъкна партньора до 
долу, ако имаме късмет.  

– Сега ще те пусна надолу, докато стъпиш някъде.  
Овладявам въжето и го пускам леко надолу. Само след 

два-три метра то отхлабва.  
– Стъпи ли? 
– Да.  
– Сега ме слушай внимателно. Можеш ли да се отка-

чиш от въжето и да ми го дадеш? 
– Ще опитам.  
Явно Здравко успява да освободи въжето с едната си 

ръка, защото то се отпуска. Издърпвам го. Набивам два 
клина в трудно намираните на тази ронлива скала здрави 
цепки. Прекарвам през тях примка, а през нея – цялото въ-
же. Слизам на рапел по него в трепетен страх клиновете 
да не се изскубнат. Стигам на няколко метра над Здравко. 
Виждам го седнал на площадка в неестествена поза. Отново 
набивам клинове и отново се спускам. Сега стигам на пло-
щадката до приятеля ми. Той ситно трепери, а около него 
скалата е опръскана с кръв. Вместо ръка има кърваво без-
формено парче месо със стърчащи бели кости. Аз съм в 
треска, но съм стегнат като камък. Трябва да оцелеем. 
Стягам ръката му след леко изправяне с някаква въжена 
стълбичка. Обяснявам му, че ще го спускам на няколко пъ-
ти. Всеки път той ми връща въжето, за да стигам и аз до 
него. Следва първото спускане. Здравко се закрепва. От-
качва се от въжето. Аз го прибирам и се спускам на свой 
ред, но на два пъти, защото се спускам на двойно въже, ко-
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ето може след спускане да се прибере. И така до долу – пет 
пъти него и десет пъти себе си. Приятелят ми проявява 
удивтелно присъствие на духа – в нито един момент не си 
позволява самосъжаление. Трябва да бъдем безупречни, 
защото нямаше на кого да разчитаме.  

След два – три часа сме в хижа “Вихрен”...  
 

издържане 
10 – 11 – 12 – 13 юли 1989 г. Базов – първи – втори – 

трети лагер под и по северната стена на пик Ленин – Па-
мир. Тук сме с приятеля ми Миро – без клубна организация, 
след частно пътуване и двудневен трекинг. Ритмично уст-
ремно изкачване. Никакво изчакване за аклиматизация. На 
втори лагер се разделяме принудително. Трети лагер е вече 
на билото над трикилометровата стена – 6 100 м. надморска 
височина.  

 13. 07. следобед. Вече видях какво има отвъд билото. 
На юг се извисяват остри като шила няколкокилометрови 
пикове и до хоризонта се простира невероятно насечения 
Памир – вече в китайска територия. Времето все още е ху-
баво, но белите парцали около върховете вещаят буря. Утре 
трябва да изкачим върха при хубаво време или да слизаме 
при лошо. Случайният ми партньор Ули е на друго мнение. 
Според него оставането на 6100 е аклиматизация. Супа, чай 
и картофено пюре , лежане в палатката и чакане.  

Първа нощ. Сънувам странни и страшни сънища.  
14. 07. Събужда ме оживление. Подавам глава навън. 

Всички се готвят да слизат. Духа силен вятър. Вали от вре-
ме на време ситен сняг. Не е за катерене. За слизане е. Но 
ние с Ули не си даваме сметка какво ще бъде утре и че няма 
да може да се слиза вече. Оставям се на акъла на Ули. Мо-
таем се около примуса и се крием в палатката цял ден. Ули 
се държи капризно и несговорчиво. Обича да му се угажда. 
В палатката заема 80 % от пространството (маса 110 кг). 
Настава ужасна 
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 втора нощ. Стена и бълнувам. Снегът постепенно зат-
рупва палатката. Блъскаме стените й встрани, но той се 
трупа неудържимо. Чувствам се нищожен като никога. 
Души ме безизходица. На гърлото ми е заседнала буца. Тук 
изглежда сме сами. Мисля си, че сме отрязани от света и 
забравени. Ако този сняг продължи още ден – два, в тази 
соцпалатка сме погребани. Тя е триъгълна, а не сводеста. 
Снегът я притиска, а не се плъзга навън от нея. Не може да 
се слиза надолу, докато вали, а и после – поради лавинната 
опасност от хилядите тонове пресен сняг. Ще повлечем та-
кава лавина по трикилометровата стена, че няма да има и 
помен от нас. Бензинът ще свърши след три дни (добре, че 
слизащите от Иркутск ни дадоха една тубичка). Оскъдната 
храна – парче сушено еленско месо, малко бисквити, чай и 
няколко сухи супи – ще стигне също за два-три дни. Чо-
вешкият свят на топлина и уют е на стотици километри от-
тук. Дори хеликоптерът не стига тази височина поради раз-
редения повече от два пъти въздух.  

Минава ми мисълта за иглу. Някаква ниска постройка 
от буци сняг или дупка покрита с платнище (палатка) и ук-
репена с нови блокове сняг. И да се разпредели храната по 
дни и порции. Жалко, че не приехме храна от сибиряците. 
Стана страшно.  

Сняг вали обилно и неукротимо . Задушавам се от тес-
нота и безизходица. Ули прохърква в забравата на здраво 
изморен човек. Трябва да се действа! Измъквам се от па-
латката. Озовавам се сам сред огромна преспа, която за-
вършва на три метра зад нас като козирка над трикиломет-
ровата пропаст. Нощта е тъмносиня и нечовешки няма.  

Сняг вали тихо на парцали. Беззвучно ни засипва като 
зашеметени насекоми. Сега се оглеждам и виждам на ня-
колко метра върха на облия купол на палатка. В нея има 
хора, чувствам го. Разчиствам яростно с лопатката на Ули. 
Около нашата палатка има нисък “зид” от снежни блокове, 
засипан с нов сняг. Разкривам го. Сгрява ме топлината на 
собствената ми кръв (на тази височина кръвта е гъста и 
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бавноподвижна, изисква интензивни движения за раздвиж-
ването си и много литри течност на ден) и мисълта, че пра-
вя нещо. Сякаш така ще мога да понеса смазващия снегова-
леж, без да се паникьосам. Работя трескаво и “мощно” за 
условията – 6100 м, – 30оС , два пъти по-малко въздух, оби-
лен сняг, лоша перспектива и самота. Изравям снежни 
блокчета и ги трупам като зид около палатката. Целта ми е 
да изградя иглу около нея, което да покрия с паднала руска 
брезентова палатка, измъкната изпод снега. Снегът пълни 
пространството в П-образния зид. Отново изгребвам и за-
дъхан, намятам прокъсания брезент. Затискам ъглите му 
със сняг.  

Сняг покрива отново и отново всичко и заличава моите 
усилия. Брезентът се свлича. Отново ме стяга гърлото. “По-
вече сега не може”, казвам на размърдалия се Ули, след ка-
то се напъхвам победен в спалния чувал. Откъм главите ни 
палатката не е “покрита” с брезентовия “таван” и отново се 
затрупва. Ули изпада в истерия и се върти като мечка. 
Блъска с ръце и крака заплашително увисналите над носо-
вете ни платна. Сега вече те напълно поддават и падат в 
мъртва хватка над нас.  

Отново изпълзявам. Виждам, че снегът продължава в 
същия темп и палатката е паднала под тежестта му. Рейки-
те стърчат нелепо, пробили плата. Съседната “Салева”, 
направена на стотина километра на запад от нашата източ-
ногерманска, невъзмутимо стои. Снегът се трупа около нея, 
но не я затиска. Мисля си с яд за тези западняци, които ня-
мат представа как сме се добрали тук, преминавайки през 
иглени уши, без “приглашение”, “группа” или долари. Вла-
чили сме багажа си от четиридесет килограма през плани-
ната десетки километри и после към върха, а те срещу ня-
колко долара качват багажа си на хеликоптер до първи ла-
гер. Глупави мисли, които правят само пожалка участта, 
която сами си правим.  

Сняг вали непрестанно над нас и оголва нищожеството 
ни. Сега само тялото на затиснатия, но невъзмутимо спящ 
Ули създава нашия “жизнен обем”. Грабвам лопатката и 
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ровя за друга палатка. Отивам колебливо към “Салева”-та. 
Отвътре се чува приглушено мърморене. Искам помощ. 
Следва ново неразбираемо мърморене. Но няма отговор. Аз 
отново се опитвам да изтръгна една засипана палатка – да-
но се окаже поне тя здрава. От облата палатка излиза мъж и 
започва да разчиства около нея. Идва и към мен.  

– А что, бля'? Семитысячник захотелось? А кто вас 
здесь приглашал? Откуда вы взялись? Вы знаете, что завтра 
вас надо спускать, а вы заплатили? Но заплатите! Разбе-
ремся вниз, кто вы и как здесь попали?... За хуя я буду вас 
спасать – за сто сорок рублей!... Вниз лавина и я вообще не 
знаю сколько дней здесь придется ждать! 

Всред ругатните и валящия неотслабващ сняг опъваме 
брезентова палатка, изровена изпод метър нов сняг – тежка, 
неуклюжа, здрава и заснежена като Съветския Съюз. Меж-
дувременно Ули изпълзява и стои, гледайки като втрещен.  

– А этот дурак, чего стоит, бля, как дурак, и не помога-
ет? 

 Ули след своето “Что?” се включва, без да осъзнава 
какво прави. Накрая палатката е опъната. Пренасяме какво-
то можем в нея.  

– Вот, будете жить до утра!  
15. 07. Слънчавите лъчи ни обливат! Студът е поне че-

тиридесет градуса, но настроението е бойно. Дежурният 
минава край нас, надничайки:  

– А ну, живы, демократы! 
 Отива към ръба на козирката с радиото. Влиза във 

връзка с базата. “Разберитесь, кто они и как здесь попа-
ли”!После му обясняваме, че сме от немски клуб (аз съм 
български член на клуба) и сме били поканени от алмаа-
тинци, които са си тръгнали от Алпийския лагер. На обед 
ни дават радиото и влизам във връзка с Миро, моят спътник 
тук, с когото се разделихме на втори лагер. “Ние сме добре, 
добре сме. Само сме изтощени. Днес или утре най-късно 
слизаме надолу!”. Научавам, че днес иркутяни тръгват от-
ново от лагер 2 и ще можем да слезем по тeхния маршрут, 
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без да спуснем лавина.  
Следобед идват и те. Една шумна и здрава група, гот-

веща се за хималайски осемхилядник. Настаняват се в оста-
вените си палатки. Вземат и тази, в която сме се настанили, 
и използваната от нас за “покрив”. Пие се чай, оживено се 
коментира. Намерението за слизане постепенно избледнява. 
Имаме перспектива за върха. Започвам да ровя и скоро 
оформяме плитка снежна пещера. Тя представлява дупка, 
започваща с “преддверие”, вкопано надолу, и после следва 
“спалня”, висока петдесет сантиметра и широка метър на 
два. Работата изсмуква силите ми. Почти не ядем поради 
липса на апетит – тук храната не може да се усвоява нор-
мално поради недостиг на кислород. Трябва да се пие и да 
се пие и ние правим чай с отчайващо лошия руски примус, 
за запалването на който са нужни около тридесет клечки 
руски кибрит от една копейка кутийката. Всяко канче вода 
се получава от десет канчета сняг. Но работата дава надеж-
да. Нашата бивша палатка сега изпълнява функцията на 
“завеса” за дупката, в която се свираме. Всичко е мокро. 
Излагаме екипа на слънце, дано поизсъхне. Присъствието 
на другите, хубавото време на третия ден и самите усилия 
за устройване дават надежда.  

Трета нощ. Надявах се на по-спокойна нощ, за да съ-
бера сили. Но тя отново е кошмарна. Трупа се умората, 
напрежението, изтощението. Викам и се мятам в мокрия 
спален чувал, нахлузил мокрия пуловер върху мократа риза 
и мокрия потник. Почти не мигвам.  

16. 07. След мъчително изкачване на следващия ден се 
озовавам на широко плато на 6400. Стръмният фирнов 
склон преди платото бе осеян с надробени остри камъни. 
Стъпвах в моя ритъм – ляв крак – вдишване, десен – из-
дишва-не. Тридесет леви и десни– почивка от тридесет 
вдишвания и издишвания. Наложи се два пъти да спирам, 
за да помогна на партньор от руската група – първия път – 
да го извлека след свличане, а после – за да смъкна едната 
си котка и да му я дам, защото той бе със сибирски валенки, 
които на ледения фирн просто не ставаха. После пръстите 



 
 

 

89

89

на дясната ми ръка почерняха от измръзване.  
Върхът е близо като височина. Напред е и от него ме 

отделя дългото плато и два склона. Аз вече съм на моя 
връх. Всичко е съвършено и се усещам изпълнен с тази 
приказка. Изпълнен съм с усилието и успеха на това изкач-
ване. Стената е под мен. Кошмарът е зад мен. Върхът е 
близо и не е важно, че не съм там. Защото катерене вече 
не се иска – иска се ново изтощително бъхтане, за което 
вече нямам стимул. Всичко, което ме държеше досега – 
предизвикателството, трудността, нееизвестността, 
вече е зад гърба ми. Силите ми ме напускат, изсмуквани 
от волята за изкачването до предела. Пределът е тук – не 
като изчерпване на всички сили, а като изчерпване на сти-
мула и отпадане.  

Връщам се по фирновия склон. Студът ме пронизва 
въпреки дебелия пуловер и пухенката. Клатушкам се и за-
литам. Всяка мобилизация е оттеглена. В такива моменти 
се случват повечето от нещастията във високата планина. 
Поставям стъпалата на омекналите си крака с една котка. 
Напрягам вниманието си, колкото да не полетя по склона. 
Прибирам се в дупката. Вадя примуса. Търся дълго кибри-
та. После харча цялата кутийка без да мога да го запаля. 
Единият от спасителите е тук и му искам запалка. Правя 
чай и супа. Опитвам се да суша екипа.  

Виждам чудо или мираж. На около петдесет метра от 
нас е кацнала черна голяма птица. Гледа насам. Сякаш чака 
плячката на нечии тела. Птицата като че ли е сраснала с 
камъка, на който е кацнала. Сякаш е изплувала от мърт-
вешкия свят между бездънните игли. Пристяга ме лошо 
присъствие.  

 После идват останалите – отнякъде по маршрута и – 
късно вечерта – от върха. Пълзи лепкава мъгла.  

“Все живые” – е основната новина на завръщащите се. 
След половин час идва и Ули с мъртвешки поглед и крайно 
отмалял.  

Четвърта нощ. Отново безсъние. Бях притиснат в 
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ъгъла. Сънувах, че ме встрояват в каменен зид. Будех се 
няколко пъти с викове. Ули в един момент промърмори: 
“Ди хьоле капут!” – “Пещерата пада!”. “Имаше предвид” 
капките вода и парчетата мокър сняг от кондензираната 
пара, които падаха върху ни от покрива на пещерата.  

 
17. 07. Спускане. Миро ни посреща на 5300 с топло 

мляко. Падам в прегръдките му.  

свирепа арена 
Валтер Бонати разказва: “Междувременно слънцето се 

скри зад К2 и студът започна да щипе. Всичко наоколо се 
промени, сякаш като по чудо се бяхме пренесли на друга 
планина. Само преди миг всяка нейна гънка беше жива и 
огряна от слънцето, а сега всичко изведнъж сякаш помрък-
на и запустя и цялата планина доби суров и студен изглед. 
Обстановката стана тайнствена и страшна и ме караше да 
се чувствам малък и уязвим. Дотогава никога не бях чувст-
вал така остро и осезателно могъществото на К2 и на цели-
те Хималаи, които ме заобикаляха. Причина за това бе оча-
рованието от вече близките “осем хиляди метра”, което 
завладяваше подсъзнанието ми. Стори ми се, че ме обзема 
страх.  

Внезапно действителността ме изтръгна от това със-
тояние на екстаз, което в известен смисъл желаех да про-
дължи вечно и от представа на представа да потъвам все 
по-дълбоко в света на фантастичното...  

Склонът ставаше все по-стръмен и опасен и сърцата ни 
на момент сякаш щяха да се пръснат от непосилното нап-
режение. Не беше възможно човек да се отпусне върху сне-
га да си почине, защото наклонът беше такъв, че имаше 
опасност да се намериш на три хиляди метра по-долу в 
пропастта. Ах, тези бутилки, тези проклети кислородни бу-
тилки!...  

Беше ми невъзможно да издържам повече. Откачих с 
един замах кислородната бутилка от плещите си и, съби-
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райки сетни сили, запълзях право нагоре по улея, докато не 
се изкачих малко над нивото на канарата. Сгромолясах се 
върху снега и със замъглен от страшното усилие поглед 
видях, че зад скалата, която се оказа гладка, нямаше никак-
ва палатка. Напротив. От нея нагоре се виеха полунавети 
следи, които водеха по диагонал вляво по стръмната стена 
от скали и сняг. Реакцията ми беше страшна. В първия мо-
мент ми се стори, че пропадам вдън земя. Всичко около мен 
се рушеше и не успявах да събера мислите си. Когато ста-
нах, беше минало много време от обхваналия ме шок. Беше 
се стъмнило съвсем. Махди беше до мен и виждах как очи-
те му святкаха в тъмното. Не можех да кажа нито дума. 
Усещах гърлото си така пресъхнало, че машинално загре-
бах шепа сняг и без да обръщам внимание на студа, го на-
тъпках в устата си...  

Когато се върнах при Махди, който се беше изкачил на 
около двадесет метра, сварих го да размахва ледокопа си 
към височината, проклинайки и заплашвайки всичко и 
всички. В тъмното не виждах изражението на лицето му, но 
съм сигурен, че трябва да е било страшно. Когато ми стана 
ясно, че възбудата му надминава границите на разума, изт-
ръпнах цял от ужас. Загубих ума и дума, давайки си сметка 
за непоправимите последици от това състояние на съпро-
вождача ми. Свалих товара от гърба си и започнах да викам 
Лино и Акиле. Отново пълно мълчание. Махди продължа-
ваше да бъде извън себе си и да шари нервно нагоре -
надолу.  

Междувременно в ума ми, през който светкавично ми-
наваха и се преплитаха мисли и спомени, една мисъл се 
разрастваше, вземайки гигантски размери, придружена 
със страхотни видения – виждах и изживявах предвари-
телно агонията, която ни очакваше. И колкото повече се 
противопоставях на тази страшна мисъл, толкова повече 
тя ечеше в тъпанчетата ми, докато в един момент имах 
чувството, че главата ми ще се пръсне. Дали не полудя-
вам? Улових се, че викам: “Не! Не искам да умра! Не бива 
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да умра! Лино! Акиле! Не може да не ни чувате! Помогнете 
ни! Проклети души!”...  

На три пъти снегът ни затрупваше почти напълно, след 
като изпълваше площадката и на три пъти успяхме да се 
отринем със зъби и нокти. Сега вече всеки се бореше само 
за себе си, напъвайки силите си до последен предел. По 
едно време чух край мен рев и това не беше ревът на бурята 
, а човешки вик. Протегнах инстинктивно ръка към изплъз-
ващата се човешка сянка. Тъкмо навреме, за да спра Махди, 
полетял към пропастта. Никога няма да разбера дали това 
му действие беше продиктувано само от отчаян инстинкт 
да се върне в лагер 8. След това, дълбаейки с ръце, успях да 
изкопая една дупка хоризонтално в стената, за да скрия 
вътре главата си, търсейки спасение и в това крайно средс-
тво. Мъчението продължаваше...  

Не знам колко часа бе траял този ад. Знам само, че не 
усещах тялото си, сякаш не беше мое. Не чувствах нито 
краката, нито ръцете, нито останалите части на тялото си и 
се тресях целият неспирно. Не знам как само успявах още 
да разсъждавам. “1 

пробив 
Джо Таскър – разказ за изкачването на Чангабанг с 

Питър Бордмън:  
“Един следобед прекарах на малка площадка с широ-

чина петнайсет сантиметра, наблюдавайки как Пийт бавно 
напредва към преградата от надвеси. Спусна се мъгла и той 
изчезна, макар че не беше на повече от трийсет метра. Ча-
совете летяха и на мен не ми останаха повече мисли, с ко-
ито да си запълвам времето. Вятърът беше толкова силен, 
че не позволяваше да се чуем. Извиках нещо в мъглата, ала 
не получих отговор. Имаше още съвсем малко въже и ако 
Пийт не намереше място скоро да се установи, въжето ще-
ше да го спре на някое неудобно място, тъй като се получа-
ваше твърде голямо триене. Едва успявах да доловя слабо 
стържене на метал в скалата и откъслечни срички, разпиле-
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ни от вятъра. Мъглата за момент се поразсея и ми се стори, 
че съзирам човешка фигура в близост до таваните. Свалих 
самоосигуровката си, за да освободя още метър-два въже. 
Скоро то се изпъна отново, но този път чух категоричните 
удари на чук, който забива клин, и разбрах, че работата е 
наред. Беше късно следобед, когато Пийт се появи в мъгла-
та, след като беше фиксирал въжето на най-високия клин. 
Сподели колко тежко му е било горе в мъглата при посто-
янно увеличаващия се наклон на скалата, чийто цепки 
прогресивно се губели, а той трябвало да катери напред 
без никакви гаранции, че ще намери удобно място за спи-
ране, преди въжето да свърши и силите му напълно да се 
изчерпят. Това бяха страхове, с които той предварително 
се беше примирил, страхове, които се появяваха, когато 
застане сам срещу скалата, чиито трудности би могъл да 
преодолее единствено чрез висше майсторство, като пре-
небрегне опасностите, за да не наруши необходимата кон-
центрация за разрешаването на проблема, и с пълното 
съзнание, че се е подложил на изпитание, което сам е тър-
сел. Когато катереше, Пийт беше съвсем различен от то-
зи човек, който спеше неспокойно откъм пропастта неза-
висимо от всички осигуровки...  

Изпитвах неизказано удоволствие, че слизам от върха. 
Вярно е, че успяхме да го изкачим, ала през цялото време 
бях на тръни, чувствайки във всеки един момент негостоп-
риемния нрав на тази колосална стена. Тръгнахме късно от 
лагер 2 и нощта ни хвана отново, когато останаха още сто и 
петдесет метра до палатката на лагер 1. Напрягах зрение в 
тъмнината и се мъчех да различа подробностите на терена 
под мен. Намирахме се на снежно-скални пасажи и по па-
мет опипвахме наоколо, за да намерим цепките с оставени-
те клинове и вързаните за тях маркиращи ленти. Достатъч-
но бе да кривнем само три – четири метра встрани и като 
нищо можехме да подминем палатката.  

Слизането се превърна в поредното мъчително нака-
зание под действието на вятъра, дъжда и умората. Тяло-
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то ми просто крещеше “стига!”. Трудно ни бе да разсъж-
даваме ясно. Не успяхме да намерим една маркировка и 
съответния клин, а бяхме на различни мнения за посоката, 
накъдето трябваше да ги търсим. Пийт виждаше по-добре 
от мен в тъмното и вързан за единично въже, тръгна надо-
лу, осигуряван от мен. След 45 метра не откри нищо. Вър-
зах второто въже и продължих да го спускам. Задължител-
но бе да намерим маркировката, сочеща пътя през пос-
ледния участък от заледени скали, иначе никога нямаше да 
открием палатката. Пийт беше вече на 90 метра под мен в 
тъмнината, когато неясните му викове донесоха радостната 
вест, че е на прав път. Стъпалата ми мръзнеха, а краката ми 
се тресяха от студ...  

Цялото слизане беше едно фиаско, но не преставах да 
се удивлявам на психическата енергия на Пийт – благода-
рение на него намерихме рапелните клинове и маркировка-
та, можахме да стигнем до лагера. Плъзнах се надолу по 
въжето, разпознавайки контурите на склона, и щом накло-
нът намаля, колената ми взеха да се подгъват. Още няколко 
крачки и готово – проснах се възнак на платформата , която 
бяхме подравнили за палатката. Чувствах как ме обзема 
неописуем възторг при мисълта, че сме в безопасност. Три 
часа се бяхме лутали в мрака... В един момент ми се стори, 
че чувам гласове, но Пийт не беше чул нищо. Когато чух 
гласовете за втори път, не се разтревожих, а си помислих, 
че нищо чудно гладът и изтощението да са причината за 
това. По същата тая пътека преди една година на слизане от 
Дунагири бях изпитал вече подобни халюцинации. ”2 

“През пролетта на 1982 г. Крис Бонингтън организира 
лека експедиция за изкачване на непреминавания североиз-
точен гребен на Еверест, в чийто състав освен него влизат 
още Джо Таскър, Питър Бордмън и Дик Реншоу. С голяма-
та си дължина – около 8 километра – този гребен е сред 
най-тежките маршрути към Еверест. Намерението на анг-
личаните е да го преодолеят без използване на изкуствен 
кислород, с изграждане на три снежни пещери и щурм в 
алпийски стил от последната пещера 3 на височина 7900 
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метра. Оттук нататък следват най-сериозните трудности – 
три скалноледени кули, които се редуват по нащърбения 
гребен до кота 8393 метра, където маршрутът се слива с 
класическия път от север. Изкачвайки се по първата кула, 
на 6 май Дик Реншоу получава лек мозъчен удар на висо-
чина около 8100 метра, но е в състояние да се движи и ця-
лата група незабвано слиза до базовия лагер. Два дни по-
късно Дик отпътува за Англия. Крис Бонингтън също не се 
чувства добре и за финалния щурм остават само Джо и 
Пийт. На 15 май двамата напускат предния базов лагер на 
6500 метра и се отправят към върха. Планът е да излязат от 
снежна пещера 3 и с един или два бивака да преодолеят 
скалните кули до кота 8393 метра, откъдето или да про-
дължат до върха, ако не са прекалрено изтощени, и да сля-
зат по класическия път през Северното седло, или да се 
спуснат право надолу. На 16 май двамата алпинисти пре-
нощуват в снежна пещера 3 и на другия ден при хубаво 
време започват траверсирането на кулите. Късно вечерта на 
17 май Крис Бонингтън забелязва с бинокъл две фигури, 
катерещи се в самото подножие на втората кула на височи-
на 8250 метра, но не успява да установи радиовръзка с тях. 
На следващия ден той напразно оглежда гребена от висо-
чината на Северното седло, където се е изкачил да посрещ-
не приятелите си, ала не открива никаква следа от тях. Джо 
Таскър и Питър Бордмън изчезват безследно. Какво се е 
случило, може само да се предполага. Вероятно са паднали 
откъм ледената Източна стена на Еверест, може би повле-
чени от срутване на лед. Двамата са възнамерявали да зао-
биколят втората кула и после отново да излязат на гребена. 
Крис Бонингтън отива от другата страна на планината и 
щателно оглежгда Източната стена, но не открива нищо, 
което да хвърли светлина върху гибелта на Джо и Пийт.  

 В некролога на Джо Таскър, публикуван в списание 
“Алпайн Джърнал”, Дик Реншоу пише:  

“Никога не ми е било скучно с Джо, а на последната 
експедиция непрестанно ни забавляваше с весели истории и 
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шеговити пререкания с Пийт... Понякога двамата прилича-
ха на мъж и жена с дългогодишен брак , чието взаимно за-
яждане беше плод на силна привързаност и дълбока обич... 
винаги съм бил щастлив, когато катеря с Джо: умееше точ-
но да преценява нещата и с него се чувствах абсолютно си-
гурен... независимо, че животът му течеше в трескаво тем-
по, той намираше време да прояви топлота и съчувствие 
към всички. Беше изключителен планинар и много добър 
приятел. ”3  

– – – – - 
Тялото на Питър Бордмън бе открито от експедиция по 

Източния гребен на Еверест в края на 1993...  

завършване 
Райнхолд Меснер за соловото си изкачване без кисло-

род по Северната стена на Еверест: “Бях далеч от това от-
ново да надхвърлям себе си. Но когато през 1980 г. получих 
разрешение да изкача Монт Еверест от северната, китайс-
ката страна, с което ми се отваряше възможност да се за-
позная с Тибет – страната, която бях пропътувал в приклю-
ченските си мечти още в моето детство – не можех да устоя 
на изкушението. Бях веднага огън и плам. Какви перспек-
тиви ми се откриваха: трябваше да опозная най-високата 
планина в света от една нова перспектива, от един непознат 
за мен свят, от една близка, но и съвсем чужда за мен кул-
тура и история. Исках и този път да изкача върха без кис-
лород като на Нанга Парбат в абсолютна самота от подно-
жието до върха. “4 

Меснер достига с Нена Холгуин до мястото на стария 
английски базов лагер – на височина 5100 м на 25 км от 
Еверест. После стигат с якове предния базов лагер – на 
6500 върху ледника Ронгбук. Снегът е много мек и неста-
билен. Снежните мостове над многото цепнатини са неста-
билни. Въпреки това Меснер рискува и стига седлото, но се 
връща поради многото сняг. Предприема за няколко седми-
ци пътуване до прохода между Тибет и Непал – Нангпа Ла, 
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близо до Чо Ою. Отива и до Шиша Пангма – най-ниския 
осемхилядник. Меснер се връща при първото оправяне на 
времето. Предстои типичното за мусонния период осемде-
сетдневно прекъсване на мусона. На 17. 08. той изнася ра-
ницата за предстоящото изкачване близо до северното 
седло и се връща обратно в предния базов лагер. Рано на 
другата сутрин той започва своето забележително изкачва-
не. Същият ден достига до 7800 м. Построява до скален зъб 
малката си палатка. На следния ден продължава по Северо-
източния гребен. Меснер траверсира от ръба по стената към 
Големия кулоар (кулоара на Нортън) и преодолява само 400 
м денивелация – до 8200.  

“Когато времето се развали и почнаха да се изкачват 
талази мъгла, аз станах несигурен и трябваше да построя 
лагера си на 8200 м. Пропълзях изтощен в палатката с на-
мерението да си почина, да ям и да пия, да пия много. При 
това не ме напускаше нито за миг чувството, че не съм 
сам, че тук има някой – съвсем близо до мен. Аз даже се 
улових как разделям една порция месо на две. Главата ми 
заплашваше да се пръсне. И все това жужене и шумолене! 

Когато на следващата сутрин излязох от палатката, от-
начало всичко бе пронизано от особена светлина – после 
отново падна мъгла. Трябваше ли да рискувам и заложа 
всичко на една карта? Загазих в снега с надеждата, че скоро 
ще се проясни. Оставих палатката и другите тежки предме-
ти. Казах си: винаги ще можеш да се върнеш по дълбоките 
следи в снега! И макар че повече пълзях, отколкото ходех, с 
всяка крачка ме изпълваше все по-ясно съзнание – ще ус-
пея. С последни усилия се влачех напред с 50 или 80 м/ч. 
Най-накрая можех вече да разтворя статива. На 20 ав-
густ малко след 15 ч. аз достигнах върха. Напълно израз-
ходван, аз седях там може би половин, може би цял час, 
без да мисля за нищо, напълно безучастен. Едва след това 
направих, повече инстинктивно, няколко снимки. Целият 
ми страх се бе оттеглил. Отново изпитвах това чувство 
за летене, това усещане, че съм едно със света. Два пъти 
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бях отишъл до границата на света, два пъти бях отишъл 
до собствените си граници. Защо да се безпокоя за слиза-
нето? Обгърна ме безкрайно спокойствие и аз усещах, че 
изчезвам във вселената, в един вид нирвана. Бях на връхна-
та точка на това, което въобще някога съм мечтал, чувс-
твал, мислил. Трябваше да събера всичките си сили, за да 
мога да се откъсна от върха. ”5 
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Глава 7. Разгръщане 

на рискуването 
Рискуването има свои чисти модуси, фази, феномено-

логична структура. Това разбирам под разгръщане на рис-
куването. Мистерията на това разгръщане наподобява мис-
терията на сънуването и умирането. Рискуването е съзна-
телно, макар че трудно си даваме сметка защо го правим, 
както трудно разбираме виденията насън или при умиране. 
Съзнанието при рискуване е планиране и организация на 
едно начинание. Яснота за действията и обективните усло-
вия за действие. Отчет за сложността на ситуацията до оп-
ределена степен. Фокусиране на вниманието. Концентри-
ране на усилието. Но почти няма съзнание за смисъл – за 
какво правя всичко това.  

 

склонност 
Склонността към рискуване се открива ненадейно. Тя е 

изявена или скрита строго индивидуално – с различна сила 
и с различна посока за всеки. Но тя е универсална и аз мис-
ля, че всеки човек дълбоко в себе си обича да рискува, как-
то обича свежия и силен живот. Крайността и усещането, 
че “животът е един” тласка към интензивно опитване на 
необхватното разнообразие на жизнени модуси.  

На един етап тази склонност към интензивен живот 
приема форма на копнеж по нещо непостигнато. Ако коп-
нежът е достатъчно силен, той може да мобилизира волята 



 

 

100 

100 

и да се превърне в начин на живот. Идва момент, когато се 
заглеждаш с неугасимо стремление към някой остър бял 
връх и търсиш всеки повод да се приближиш към събитие-
то изкачване. Същото важи за неограничен брой области на 
жизнения свят. Същото важи дори и за рискуването в ико-
номиката, в политиката и в други социални области. Но 
само в известна степен. Защото в областта на създаденото 
от човека магията на риска е помрачена от нечистотата 
на социалните отношения. Природата е истинската аре-
на на рискуването. Природата предлага на духа своите сти-
хии, а духът ги приема като предизвикателства. Нито едно 
животно не би тръгнало да се изкачва със смъртен риск 
просто заради преживяването.  

Склонността към рискуването се корени най-вероятно 
в одухотворения човешки живот. Той е безусловно експан-
зивен и пулсира в Космоса по силата на неспирен, атрибу-
тивен стремеж към познание и сливане. Човек иска да 
оцелява, но още повече иска да оцелява в напрегнатата и 
хармонична ситуация на пробив и сливане, на познание и на 
събитие, което не може да се преживее без риск на преде-
ла. Човек иска да оцелява, но не в сивото всекидневие на 
еднообразието, а в огъня на стълкновението със смъртта. 
Просто такава е ситуацията на живота на Земята.  

Животните имат в своята активност естественото 
“средство” и “цел” на живота. Те просто нямат друго съ-
ществуване освен активното. Изцяло в хармонизирания 
контекст на живата планета. Човек се е оградил с изкуствен 
свят и неговата активност е почти изцяло в областта на този 
свят. Съвременният човек е поробен от света на вещите, 
създадени от него. Той се отвращава от безсмислието и 
жалкото несъвършенство, от недостойното и унизително 
съществуване с цената на спонтанността и свободата. Това 
насочва към чистите извори на битието в Божия свят, недо-
коснат от човешка ръка. Планината, морето, реките, леде-
ните континенти, стихиите като такива, са привлекателната, 
но свирепа арена за пълно осъществяване не само на ду-
ховните, но и на телесните сили на живота.  
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На фона на блатото, в което често се превръща вприм-
чения в социалните условности живот, сиянието на един 
вечен връх е неустоимо изкушение. Той е очертан рязко на 
небето като нищо друго на света. Излъчва студ и истина. 
Такъв връх въплъщава чистата духовност и телесност ся-
каш преди всяко падение. Когато битието засияе с тази 
предвечна светлина, ние сме на нашия предел. Ние сме 
дълбоко в себе си и откриваме изключителна истина за нас 
като земни и духовни същества: ние сме същества, които 
се стремят към вечното и несътвореното от наши ръце. 
Дори с цената на съкращаване на живота, за сметка на уве-
личаване на неговата интензивност.  

Склонността към рискуване е не някаква болезнена из-
бивка или екстравагантна приумица. Тя не трябва да се 
бърка с надутото самопоказване на копнеещия за чужди 
признания. Не трябва да се отъждествява и с хлапашкия 
интерес към приключението. Макар че именно то е по-
ранната форма на същата склонност, която е по-близо до 
безусловния й зародиш.  

Тя се изпитва достоверно в тръпката на радостта, кога-
то издържаш на вълната или тласъка на страха и вървиш по 
своя път към своя връх. Радостта е безусловно истинен фе-
номен на битие при себе си, в своя предел и значи в своя 
корен.  

Аз разбирам склонността към смъртно рискуване като 
най-дълбок и неотстраним човешки стремеж, който прави 
възможен напредъка на човешкия вид (с всичките му смър-
тни грехове). Склонността към живот на предела е разбира-
ема за едно същество, което съзнава своята крайност. 
Склонността към пробиване на границите е естествена за 
един свят, където всичко е една неописуемо дивна и прек-
расна мистерия. Бог ни е създал свободни, за да изпитаме 
до възможния максимум даровете на земното съществува-
не, излагайки се на опасността да поемем по пътя на злото. 
Но радостта е несъвместима с насилието и само чистият 
стремеж към рискуване на собствения живот с впрягане на 
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всички дадени ни от Твореца сили доставя божествената 
наслада, която изпитваме пред гледката на вечния връх.  

Така че тази склонност не е форма на суетното щение 
да се покаже някакво въображаемо всесилие. Напротив – в 
чистата природа човек благоговее като в неръкотворен 
храм и всяка суета лесно се разпознава.  

Тази склонност расте с напредъка в областта на риску-
ването. Защото във всяка област на смъртното рискуване се 
разкриват неизбродими пътища. Новото постоянно изниква 
напред и привличането расте. Склонността става занима-
ние. Заниманието става страст. Страстта узрява в начин на 
живот. А начинът на живот кристализира в мъдростта, коя-
то дава граничното съществуване. И тази мъдрост се състои 
просто в това, че всеки миг, прекаран в чисто пределно уси-
лие пред лицето на смъртта, е безценен като вечност.  

И така, склонността или нагласата към предела е 
пръв, начален, дори изначален момент – зародиш на разг-
ръщането на граничния опит на рискуването. Когато 
тръгваме за върха, ние сме тласнати от тази нагласа. То-
зи връх се е появявал в сънищата ни. Негови изображения 
сме окачили по стените на дома си. Бегло сме премисляли 
възможните преминавания. Но от тази нагласа до сериозно-
то предприемане на смъртно рискуване има отстояние. 
Можем да си останем с нагласата и ако тя е недостатъчно 
силна или е засенчена от други нагласи, може изобщо да не 
се добере до равнището на приемането.  

приемане 
Страхът може да се превъзмогва в течение на цели дни 

и седмици, когато в нас живее и се уплътнява образа на 
една сериозна стена и едно силно изкачване. Мислено и в 
сънищата си го преминаваме отначало докрай с всички из-
вестни и предполагаеми препятствия. И често се събуждаме 
от ужаса на падането. Докато възпирането не бъде победе-
но и докато мислено турът не бъде приет с плътна предста-
ва за препятствията и преценка как ще ги премина с моите 
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способности, аз не съм готов за изкачването. Тогава изкач-
ването ще бъде авантюра, чиито успех зависи от късмета и 
импровизацията. В този случай емоциите ще са по-
интензивни и усилията ще са повече. Във всеки случай е 
разумно да се остави минимално пространство за изненади. 
Това дава максимални възможности за превъзмогване, за-
щото пести енергия. Вместо силите да се прахосват за 
предварително познаваеми и предвидими трудности, те мо-
гат да се пазят за винаги наличното непредвидимо. Това 
приближава до предела. Изследването на маршрута, когато 
той е достатъчно екстремен за нас, е решаващо за успеха.  

тонизиране 
Предприетото изкачване вече започва. Ти ставаш в 

ранните утринни часове в заспала хижа. Обличаш се заедно 
със своя партньор. Мълчаливо и методично. И полусъбуде-
ният ти мозък се съпротивлява яростно. Ти си мислиш, че 
правиш безсмислена глупост, че се самоизтезаваш за нищо. 
Изтръгването от тази съпротива изисква продължителен 
период на тонизиране. Изтръгваш се от бита, от сигурната 
цялост. Напускаш уюта, за който така болезнено си копнял 
толкова пъти по биваци на километри от всичко живо. Това 
изтръгване съдържа все още почти само болката на 
“раждането”. Човек постоянно излиза от утробата на 
своя дом, за да поеме пътя си. Но той постепенно придоби-
ва и радостта на свежото движение по девствения сняг. 
Снегът е чист, новонавалял или просто непокътнат. Той 
хрупти под краката и това е единственият звук. Денят нас-
тъпва тържествено бавно. Скалните чуки засияват. Снеж-
ните полета са ослепително бели.  

Крачките ти отмерват ритъма на глътките въздух. Сър-
цето тупти като верен и надежден двигател. Тръпнеш като 
струна, уловил с всяка фибра ритъма на света – планина с 
къс звездно или синьо небе.  

Това е тонизирането. С все по-голяма сила то те изт-
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ръгва от спокойната , но бедна завършеност на уюта. (За 
да усетиш уюта с по-голяма наслада, ти го напускаш вре-
менно). Изкачването е започнало с това тръгване и ще за-
върши със завръщането.  

Тонизирането отново връща равновесието. Напреже-
нието на изтръгване е снето. Радостта от предстоящото 
обаче е сдържана и смесена неразличимо с грижата за 
приближаващото пределно усилие. Под стената усещаш 
отново заплахата на своята смърт и могат да се прок-
раднат мисли за отказ. Тонизирането за тръгването към 
стената не е достатъчно за тръгването по нея. Тук се иска 
вътрешно изкачване на по-високо равнище. Мобилизираш 
се, като си припомняш маршрута. Огледал си го подробно, 
докато си се движил към стената. Деловитото организиране 
на свръзката, окачването на инвентара и определянето на 
реда на изкачването добавя последните завършващи детай-
ли на готовността за едно сериозно изкачване, което вече 
започва. Стягането в гърлото може още да не е отминало. 
Но то се отстранява от увереното пристъпване към грани-
цата. Студът, виелицата или изцъклената тишина, мрачните 
гранитни форми – всичко това са белезите на смъртонос-
ната граница, която е пред теб. Ти си готов за нея и я 
пристъпваш.  

Често още от самото начало започват големи труднос-
ти. Тогава градусът е най-голям. Тялото още не е добило 
нужната гъвкавост. Духът още не е приел равновесно със-
тояние и изкачването е повече тръпка на смъртния страх, 
отколкото тръпка на неземната радост.  

 

 нагнетяване 
Катерейки по гладък отвес, на най-трудното място, ко-

ето ме изненадва (не бих тръгнал, ако знаех за него), аз си 
представям как след секунда, при следващия опит за изна-
сяне, онази грапавина там горе вляво няма да ми стигне да 
се набера и ще полетя надолу. Не мога мислено да премина 



 
 

 

105

105

участъка, без да стигна до откъсването – не мога мислено 
да надскоча себе си, какъвто се зная. Тази трудност надх-
върля известните ми изпитани способности. Ако съм нео-
сигурен с въже, ще бъда мъртъв и кървав след няколко раз-
късващи удара в каменните издатини под мен и окончател-
ното смазване на дъното. А като водач на свръзка, осигурен 
с въже отдолу, ще “друсна” някъде далеч ниско и почти 
сигурно ще бъда разкъсан вътре в тялото.  

 Страх залива и пристяга гърлото. Краката затрепер-
ват. Мускулите се вдървяват, напрегнати до пръсване. Спи-
рам в цайтнот и се колебая. Не мога да откъсна пръстите 
си от “сигурното” положение и да ги плъзна нагоре към 
несигурната грапавина. А не мога да издържа и няколко 
секунди така. Силите ще ме напуснат бързо и шансовете ми 
ще паднат до нула. Пътят към оцеляването преминава наго-
ре, през дишащата във врата ми смърт, покрай нея. Сега, в 
следващата секунда. После ще бъде късно.  

Тонизирам краката и ръцете и същевременно свалям 
напрежението от тях. Превъзмогването на страха премахва 
треперенето. Спокойствието и уверената готовност за 
следващото движение им придават максималната гъвкавост 
и сила, която имат в запас. Концентрацията е такава, че ако 
в същия миг бъде отрязан един от пръстите ми, аз ще ус-
тоя и ще действам. Тази предсмъртна концентрация е 
несравнимо по-силна от карате-концентрацията за удар 
(в случай, че опасността не е смъртна).  

Такова усилие може да продължи част от секундата, но 
може и да се проточи. След първия инфарктен пасаж може 
да следва втори. Може да пробиваш нов тур и да не знаеш 
къде нагоре има място да си вземеш дъх. Тогава си запла-
шен просто да не ти стигнат силите и концентрацията.  

Търпението е другото лице на фокусирането. Другият 
тип приемане на другия тип смъртен риск. Намираш се на 
голяма надморска височина, в снежна пещера, или висиш в 
хамак на стена, имаш малко храна, дори за която нямаш 
апетит поради малкото кислород, гади ти се, боли те глава 
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и си изтощен невероятно. Скован си от студ в мократа еки-
пировка, мръзнеш и се опитваш да сгряваш чезнещите ръце 
и крака, разтривайки ги и удряйки ги с пикела. Говориш 
сам, за да отпъдиш съня, за който крещи тялото ти, но кой-
то може да те изпрати в небитието. Тогава остава само уси-
лието на пасивното устояване, или просто чакането. Пра-
виш неизбежния чай или супа, от които трябва да поглъ-
щаш няколко литра на ден, а това значи толкова по десет 
пъти да излизаш навън и да гребеш сняг, за да го разтопиш 
на пламъка на свършващия бензин или газ.  

Твоят враг е неизвестността или “капризите” на пла-
нината, която те е пленила в капана на амбицията да се из-
качиш някъде, да преминеш труден маршрут, да превъз-
могнеш с усилия препятствията и да оцелееш успял. Ти си 
пленник на стихията, на хаоса, на онази изцъклена вечност, 
която нехае за човешката съдба и може да смачка без да 
забележи крехкото същество, което се домогва до тайните 
й. Затова е глупава и кощунствена думата “покорявам”, 
употребена за този вид постижение. Успехът е усилие и 
шанс за изтръгване, дар от вечността, заслужен със сила, но 
и изтръгнат с късмет. Защото нашите сили са физически 
несравними с тези на планината.  

Чувстваш се като в гроб, засипван отвън от неумоли-
мия сняг. Но се чувстваш като войн – стегнат, екипиран и 
фокусиран. Утре, вдругиден или след това ще излезеш от-
тук и трябва да можеш да слезеш жив и здрав долу, където 
могат да ти помогнат. Или, ако имаш сили, да се опиташ да 
стигнеш върха. В дългите часове на безсъние страхът те 
залива на талази. Това не е острият като кама страх, който 
те пронизва на отвеса и задвижва филмовата лента в мозъка 
ти с кадрите на твоето разкъсване долу. Това е бавният 
филм на бавното погребване тук, в тази дупка, на страшно-
то заспиване завинаги, за което разказват, че било приятно 
като брега на амазонките.  

Ти трябва да се завържеш за мачтата на своя разум, 
като Одисей, и да чакаш понякога без да заспиваш цели 
денонощия при цялото неописуемо изтощение. Трябва да 
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разтриваш методично събутите си побелели безчувствени 
крака, и да ги държиш живи. Трябва да говориш, ако има на 
кого, или на самия себе си. Трябва да мислиш за вариантите 
утре, за храната, за примуса, за горивото, за времето навън 
и за пътя надолу или нагоре. За евентуалния знак, който да 
дадеш, и за евентуалните спасителни действия. Можеш да 
мислиш и за чаша вино там долу в града, който е безкрайно 
далеч, за топло легло и женска талия. Но това най-много да 
те обезсили и отчае, или пък да те упои тук, в лапите на 
дебнещото нищо.  

 

страх и радост (тръпка на раждането 
Раздвижваш се. Правиш неизбежното плъзване на ръ-

ката. Вече си “скочил в пропастта”. Закрепваш се на лявата 
ръка, на върховете на пръстите. Добре. После преместваш 
левия си крак наляво и го запъваш в малка вдлъбнатина. 
Така. Тогава отлепваш дясната ръка от захвата и я плъзваш 
наляво и нагоре. От тази позиция можеш да стигнеш по-
дълбок “джоб”. Сърцето бие до пръсване. Но мускулите са 
стегнати и гъвкави. Много добре. Бързо се набираш и се 
изнасяш над пасажа с две стъпки на триене със запънати в 
отвеса крака и със силно свиване на дясната си ръка. У-ха. 
Лявата ръка е свободна да напусне почти невъзможната си 
опора и да потърси друга опора по-нагоре. След пет метра, 
вече на по-сигурно място, поемаш дъх. Изпълва те ликува-
нето на преминалия покрай нищото. Чувстваш се като 
новороден. Обърнете внимание на това сравнение. Ражда-
нето е символ и еманация на пробива. А пробивът на че-
рупката е смисълът на рискуването. Човек може да оцелее 
и без да се въвлича в екстремни смъртни опасности. Но 
оцеляването, когато си вече въвлечен, често значи пробив 
на границата на умирането.  

 Това е фаза, в която животът виси на косъм и накрая 
се въззема. Заедно с оцеляването си направил крачка нап-
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ред в твоя хоризонт. Възпрял си лавината на страха със си-
лата на волята си. Узнаваш нова територия. Това не е прос-
то нов тур, а нова страница в саморазкриването. По-
високата категория трудност е по-широк хоризонт. Това е 
нова порция власт над хаотичните смъртни сили. Изпитваш 
тръпката на радостта. Наслаждаваш се на магията на 
катеренето.  

Или: Най-после нощта или нощите свършват. Слънце-
то е изгряло, жив си и си готов за действие. Вместо надолу 
можеш да решиш да продължиш нагоре, окрилен от жи-
вота и приятелите, които са те настигнали или намерили. 
Можеш да продължиш с тях до пълното си изтощение. Или 
да спреш на своята граница и да кажеш, че си стигнал върха 
си този път. Защото някои от онези, които ще стигнат фи-
зическия връх, не си дават сметка какво ти вече си изкачил.  

Тук чувството за ново раждане или за “втори живот” е 
свидетелство за феноменалния смисъл на пробива на сили-
те на живота срещу смъртта. Висш израз на този пробив е 
раждането, което бележи началото на всеки нов живот.  

Емоцията на високия градус на изкачването е изклю-
чителна. Лекото перфектно изкачване или успешният фи-
нал свалят напрежението. Радостта е опияняваща. Тя лесно 
преминава в еуфория. А еуфорията потапя в забрава и 
свежда рискуването до сляпо носене в риск. От друга стра-
на, пределната концентрация може да се смути от изне-
надващо препятствие, от извънредно голямо непредвидено 
натоварване. Тогава тонусът лесно се разпада и рискуване-
то отново се свежда до сляпо носене в риск.  

  

еуфория и изнемога            
(тръпка на смъртта) 

Рискуването и умирането не са отделени с граница. Те 
двете дефинират границата чрез пределното напрежение на 
стълкновението между волята и проблема, между живота и 
смъртта. Рискувавнето става умиране, когато везните на 
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стълкновението неусетно се наклонят към страната на 
смъртта и тя започне да доминира. Пред лицето на 
трудността и дори на смъртния риск ние неусетно се разх-
лабваме, ако всичко върви много добре. Това става и всеки 
път, когато усещаме, че не можем да направим следващата 
стъпка. Тогава през главата прелетяват представи за падане, 
разбиване, вледеняване или окончателно заспиване.  

Когато радостта от лекото или майсторското изкачване 
вземе връх и замъгли разчета на всяка стъпка и захват, ние 
сме в плен на еуфорията. А еуфорията е тръпка на смъртта, 
защото в еуфорията изчезва разчетът. Изчезва не ужасът, 
паниката, неконтролирания страх – изчезва предпазливост-
та, концентрацията, сметката за опасните следствия от вся-
ко движение. Тогава рискът се увеличава невидимо за на-
шето внимание и смъртта може наистина да ни изненада. 
Факт е, че еуфорията в планината е довела до много смър-
ти. Еуфорията или просто загубата на тонуса и адекватната 
концентрация, които обикновено овладяват слизането, ста-
ват причина за множеството трагедии в планината. Когато 
човек е стегнат и концентриран в едно трудно изкачване, 
той допуска по-малко грешки, отколкото в на вид безо-
бидното понякога слизане по лекия склон от другата страна 
на върха.  

Еуфорията прилича на опиянението или на дрогира-
нето. Човек губи контрол над себе си в една чисто емоци-
онална реалност. Той потъва в забрава или безпаметство за 
истинските сили, които изграждат ситуацията. Не забелязва 
опасността. Неговото поведение вече не е овладяното рис-
куване, а е просто сляпото носене към смъртта. Това е 
опасната тръпка на смъртта и ти умираш. Само шансът или 
стрясването и мобилизацията те спасяват. От еуфорията, в 
която неусетно преминава неописуемата радост на успеш-
ното изкачване, е нужно изтръгване така, както е нужно 
изтръгване от топлия уют. Тонусът отново трябва да се 
върне в границите на стабилната концентрация.  

Тръпката на смъртта може да се появи независимо от 
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еуфорията. Тя може да дойде с изнемогата. Понякога чувс-
тваш, че си дотук, а трябва да се продължи – иначе следва 
падане или оставане в прегръдките на планината. Тогава 
някакси изтръгваш непознати сили от себе си или просто 
отпадаш и умираш. Изнемогата е духовен, а не телесен 
феномен. Изнемогата идва, когато духът ти бъде изненадан 
с препятствие, което не е познато. Изнемогата е знак за не-
подготвеност. Ти не знаеш целия маршрут. Подлъган си. Не 
си психически преминал това, което ти предстои. Ти не си 
предприел изкачването, а просто си се хвърлил в него и се-
га в ход се опитваш да го овладяваш.  

Познатото или поне предвиждано препятствие се пос-
реща с резерв от сили поради мобилизация. Но появата на 
свръхвисока категория на трудност пред очите ти те скова-
ва. Или може да се случи да се изкачваш продължително по 
склона на някой връх и много пъти да мислиш, че си пред 
края. А всеки път пред теб се открива още и още разстоя-
ние. Тогава си в критична фаза и отиваш към изнемога. Из-
нервяш се. Духът ти отпада. Мобилизацията отслабва. Кон-
центрацията пада. Фокусиравката се разваля. Ти усещаш 
тежестта и усилието многократно увеличени. Пред самия 
край просто се влачиш в безсилие и безпомощност. В рас-
тежа на изнемогата можеш да стигнеш до дъното на нищо-
жеството си. И това е твоят предел. Целостта ти е накърне-
на. Оцеляването ти е под въпрос. Твоята жизнена сила губи 
инициативата.  

Тогава се люшкаш между отчаянието и надеждата, 
между ужаса и очакването на края. Тогава изтръгваш пос-
ледните капки сила и порции воля. Тогава се предаваш и 
губиш достойнство. Оцеляването може да се окаже безп-
роблемно, но трудната стена или трудното връщане са не-
мислими без ново мобилизиране. Иначе оставаш тук.  
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