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Мистичните преживявания имат своеобразно значение не само за 

религиозния или философски опит, но и за художественото творчество. Доколкото  

литературата се явява семиотична система от втори ред, те могат да бъдат 

превърнати в тема на изобразяване и така да бъдат натоварени със смисли, коренно 

различни от онези, които могат да бъдат открити при повърхностния прочит. 

Поради това трябва да бъде правена разлика между интерпретациите на 

мистичното в сферата на вярата, познанието и фикционалното или на словесното 

творчество. 

В статията си „Мистицизъм и логика” (1914 г.) Б. Ръсел отбелязва, че в 

метафизиката се наблюдава постоянна борба между два противоположни импулса, 

единият от които води към науката, а другият – към мистицизма. Често пъти се 

наблюдава и преливане на тези две тенденции у някои великите философи (Ръсел 

1987: 37). 
Хераклит е един от първите представители в тази насока. При него могат да 

бъдат открити изказвания, характерни за научното или емпиричното мислене, но 

същевременно има и свидетелстващи за мистичната насоченост на духа му. Такова 

е например твърдението му, че „в едно и също време ние съществуваме и не 

съществуваме”.  

Според Б. Ръсел подобни думи говорят по-скоро за чувствено-

поетичното, отколкото за научно отношение към света. Именно мистицизмът 

налага на античния философ да отъждестви на противоположностите (Ръсел 

1987: 38). На същата основа той определя и вечността като дете, играещо си със 

зар.
1
 

Мистицизмът не отхвърля напълно логиката, но се ползва от нея с 

определени цели – да съхрани опита, свидетелстващ за докосването до една 

извънвсекидневна форма на битието. Иначе, докато мистичните чувства са в апогея 

си, склонността към логическо мислене изчезва. Тя ще се появи, когато първите 

отслабнат (Ръсел 1987: 51). Интуитивните мистични прозрения изпреварват 

разбирането, което изисква рефлексивното мислене. Без последното обаче 

полученият извънреден опит нито би могъл да бъде съхранен, нито предаден на 

другите. 

Най-видният представител на мистичната логика в античността е 

Парменид, който се позовава на невъзможността да бъде доказано съществуването 

на небитие (Ръсел 1987: 41). Изхождайки от единството на мислене и битие, той 

обосновава и невъзможността за промяна. „Не може да се знае това, което не 

съществува, нито е възможно то да бъде изразено; защото това, което може да 

бъде помислено и което може да бъде, е едно и също.” 
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Оттук следва, че реалност може да има само единното, неизменното и 

неделимото. Този погрешен според Б. Ръсел възглед се опитва да разреши 
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 Тази идея има дълбока връзка с разбиранията, които по-късно стоиците ще развият по отношение 
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всъщност парадоксите, които поражда самият мистицизъм, а не се отнася към 

нещо, което има обективно съществуване (Ръсел 1987: 50). 
Мистичното светоусещане крие известна доза житейска мъдрост, но тя 

няма научен характер (Ръсел 1987: 43). Принципите на философията, която се 

опира върху него са четири, като два от тях са основни: А) вярата в способността за 

интуитивни прозрения, които се противопоставят на аналитичното, дискурсивно 

мислене; Б) дълбокото единство, което е заложено в сърцевината на целия 

универсум.  

До мистични преживявания човек достига, когато се откъсне от 

заобикалящата го реалност и се концентрира върху вътрешния си опит. От тази 

гледна точка истините на науката, изискващи продължителни и многостепенни 

анализи, започват да изглеждат ненадеждни, защото се явяват пълна 

противоположност на мигновеното интуитивно схващане (Ръсел 1987: 44). 

Характерно за мистичните преживявания е пълнотата на знанието, ясното 

виждане на онова, за което другите само смътно могат да се досещат. При 

наличието на подобен опит всичко външно започва да изглежда нереално или 

несъществуващо. Налице е чувството, че е постигната по-съвършена от научната 
форма на познание, отнасяща се до една по-висша реалност. Оттук възниква 

усещането за разбулване на тайна, недостъпна за останалите (Ръсел 1987: 42).  

Отрицанието на реалността на времето е третият характерен признак 

на мистичната философия. То е следствие от вярата в единството на света, където 

различията се заличават. Ако последните не съществуват, то тогава миналото и 

бъдещето могат да бъдат обявени за илюзия (Ръсел 1987: 43).
3
 Освобождаването 

от тиранията на времето е свързано с характера на човешките желания. Човек може 

да повлияе на бъдещето, но за съжаление то е обречено неизбежно да се превърне в 

минало. Ако обаче реалност притежава единствено настоящето, то тогава място за 

съжаление няма (Ръсел 1987: 52). 

Последното убеждение на мистицизма също е свързано с единството на 

противоположностите. Ако това е така, то тогава злото е илюзия. Достигнем ли до 

правилното разбиране за нещата, тази заблуда ще изчезне. Такива са моралните 

заключения на мистицизма. 

Б. Ръсел изследва особеностите на мистичното светоусещане в логико-
познавателен план, но не навлиза детайлно в психологичните измерения на този 

проблем и на неговата дълбока връзка с езика. Именно от тази гледна точка 

мистичният опит представлява интерес за някои писатели и поети. 

Става дума за възможността да бъде предадено неизразимото – онова, което 

е строго индивидуално и простиращо се отвъд областта на конвенционалните 

значения. За да го спасят от неизбежните изопачавания, творците прибягват до 
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търсенето на нови изразни форми, които – дори да не копират мистичния опит – 

показват редица сходства с него. 
Л. Пирандело например скъсва с литературна традиция, движеща се от 

неизказаното към казаното, за да я преобърне и насочи вниманието на читателите 

си към скритото. Теорията си той  нарича “хумористическа” от първоначалното 

значение на думата “хумор” – характер. Неизказаното полага началото на 

движението към живота. Изкуството трябва да бъде създаване, а не имитация, тъй 

като се подчинява на същите закони, които са валидни и в сферата на живота. 

Поради това в него трябва да бъде избегната статичността, характерна за 

описанието на мъртвите и неизменни вещи (Хлебников 2005: 119). 

От тази гледна точка трябва да бъде преразгледана ролята на езика. Както 

отбелязва Хайдегер, не само речта, но и мълчанието може да бъде натоварено със 

смисъл. За Пирандело душата трябва да “замълчи вътрешно”, тъй като думите 

могат да й попречат за постигането на истинското състояние на света, на 

хармоничните отношения с другите, както и на вътрешния й покой.  

Ние никога не се разбираме напълно, тъй като никой не може да каже какъв 

е смисълът, който другият влага в думите си. На тази основа светът се изпълва с 
привидности, доколкото собствените образи никога не съвпадат с тези на 

останалите членове на обществото.  

Пирандело разграничава два типа езици: А) на живота; Б) на рефлексията 

и обмислянето. Първият е съзидателен, като в него смисълът се разполага 

между думите на героите. Задачата на читателя е да пресъздаде общата картина 

от тези откъслечни намеци, фрагменти и детайли. Използват се и “зони на 

премълчаването”, от които могат да се правят догадки за скрития смисъл.  

Характерни за този “митичен” език са метафорите и поетичността на 

образите. Вторият език се характеризира с вариативност на метафорите. Според 

И. Калвино той разкрива неспособността за достигане до окончателно разбиране. 

При него е налице тенденция към безкрайно удължаване на веригата от спорове, 

недоразумения и препирни (Хлебников 2005: 126).  

Пирандело не е единственият автор, в чиито произведения могат да бъдат 

открити идеи, съзвучни на мистичния опит и преживявания. В романа на Р. Музил, 

„Мъжът без свойства” присъстват множество явни или скрити описания на подобен 
тип феномени, които обаче са твърде далеч от внушаването на какъвто и да било 

ирационализъм.  

Музил е член на прословутия Виенския кръжок. Логично е да се допусне, – 

предвид на многостранните му литературни и научни интереси – че е бил запознат 

с философските трудове на Б. Ръсел, а не само с логическите му съчинения. 

Австрийският писател нарича себе си „лаик в много области, но гениален лаик”. 

Под тази своя самооценка той визира невероятната си способност да синтезира 

своите многостранни познания. Същото може да се каже и за възгледите му за 

мистицизма, чрез които той разработва в романа си значително по-сложни 

проблеми, свързани със същността на човешкото битие. 

Един от образите, в чието развитие Музил прибягва до описание на 

структурите на мистичния опит, е този на сестрата на главния герой. Агата е млада 

жена, изгубила първия си съпруг и омъжила се втори път, за да се избави от 

мъчителните спомени по голямата си любов. Когато бащата на героинята умира, тя 



получава възможност да се изтръгне от задушаващата я клетка на втория й брак, за 

да възкръсне за нов живот. За да опише тези личностните трансформации Музил 
прибягва в своя хиперкодиран текст до структурите на мистичния опит, правейки 

скрити позовавания на известната статия на Б. Ръсел. 

Дълго време героинята му, която не проявява особена склонност към 

задълбочени интелектуални размишления, си е повтаряла думите на Новалис: 

“Какво да направя за своята душа, която живее в мен като неразрешима загадка, 

предоставяйки на видимия човек най-голямата воля, тъй като не може да го 

подчини на себе си”. Тя не разбира смисъла на тези думи, но всеки път, когато си 

ги припомни, мракът, забулващ съществуването й, се разсейва от светлина, 

напомняща блясъка на мълния. За съжаление подобни озарения не траят твърде 

дълго.  

Интертекстуалната препратка към Новалис е необходима, за да бъде 

изразено онова, което героинята чувства, но е способна да го формулира 

вербално. Всъщност блясъкът, излъчван от думите на мъртвия немски романтик, 

разпръсва мрака на меланхолията, в която е затънала героинята. По абсолютно 

същия начин описва своите преживявания и М. Цветаева, когато получава писма от 
своя любим поет Рилке. Става дума за озарение, което се поражда от смисъла на 

думите и разсейващо мрака на асимволията.  

Отсъствието на другия, когато не е символизирано, забулва съществуването 

на душата в тъмнина. Такъв е смисълът на загадката, която героинята на Музил 

може да разреши. Търси светлина, но на чувствено, а не на символно равнище, 

където тя би могла да преодолее загубата. Поради открива единствено краткотраен 

блясък в думите на един мъртъв поет, а не в реалния живот. 

Тук Музил „забравя” интелектуалната ограниченост на героинята си, за да 

изрази в художествен план своите философски виждания за човешкия опит. 

Принципите, от които изхожда, са тези на емпириокритицизма – темата на 

докторската му дисертация. Тъй като обектите на нашето мислене не са 

независими от състоянията му, чувствено-афективното начало у всеки човек се 

смесва с логическото, което не означава, че е изключена и възможността за 

разделянето им. По този начин човек може да бъде изправен пред два свята: А) 

този на вещта в пространството и Б) на размисъла, заключен в наблюдателя.  
Тези два свята обаче не са напълно отделени един от друг. В живота на 

всеки човек са се случвали и мигове, изпълнени с възторг, когато разцеплението 

между субект и обект все още не се е било прокарано. От семиотична гледна 

точка тук става дума за аналогов или Аз – Аз тип комуникация, при която се стига 

до качествена трансформация на личността (Лотман 1992: 74-94). Подобни 

мигове на концентрирано светоотношение се случват рядко на Агата, но тя ги 

преживява с особена живост или дори суеверие. 

Тук Музил се спира на същия проблем, който разглежда и Б. Ръсел в 

статията си „Мистицизъм и логика”. Според него във всяка глава “освен 

логическото, строго дисциплинирано мислене” живее и друго, “афективно, 

чиято логика, ако изобщо е позволено да се говори за такава, е подчинена на 

особеностите на чувствата” (Музил 1984; 2: 204-205). Поради това той нарича 

героинята си „най-нелогичната жена на света”, макар че в характера й няма нищо 

откачено или капризно. Нейният светоглед, изграден още в ученическите й години, 



почива върху отхвърлянето на мъжката логика. Става дума всъщност за онази 

„логика”, която почива върху субект-обектното разделение и поради това показва 
враждебност към чувственото единение.  

След погребението на бащата Агата се усамотява в родното си жилище и си 

припомня отдавна забравеното единение между чувства и вещи. “В пустите, 

издълбани докрай от сенките на самотата стаи, които съвсем доскоро са били 

изпълнени с разговори и общуване, проникващи до дъното на душата”, разликата 

между физическа разлъка и духовно присъствие изчезва (Музил 1984; 2: 206).  

В семиотичен план отсъстващото може да стане присъстващо, ако бъде 

заместено със знак. Героинята обаче не прави това, а въображаемо заличава 

разликата между физическо отсъствие и духовно присъствие. В условията на тази 

субект-обектна неразличеност тя долавя “ всемогъществото и всеприсъствието 

на преходния свят”, такъв какъвто го чувства ”вътрешно”. Това й позволява да 

открие дълбочината на сърцето, в което не прониква нищо външно. Тук 

интертекстуалната препратка към Б. Ръсел е повече от явна. Независимо от 

невежеството си, героинята бива изпълнена от усещането, че разбира всичко, без 

да са й необходими никакви допълнителни разяснения (Музил 1984; 2: 205-206). 
Навлизайки в новата форма на опита, Агата се изпълва с чувството, че 

заобикалящият я свят е само видимост, изпълнена с разводнена и разредена 

действителност, все още непревърнала се в земя. Метафорите всъщност 

отпращат към митичното време, предхождало Сътворението, когато Творецът още 

не е нарекъл сушата „земя”, а събраните под небето води – „море” (Битие 1: 9-10). 

За героинята на Музил такива са мигове, когато “водата и сушата още не са се 

разделили, а вълните на чувствата се сливат, наред с хълмовете и долините, 

изграждащи облика на вещите, в един цялостен хоризонт” (Музил 1984; 2: 205).  

Става дума за нестабилен и флуиден свят, зад чийто релеф се откриват 

майчините форми. По сходен начин изгубеният първи обект на желание е описан в 

романа на Набоков „Лолита” като потънал в долините и котловините на паметта на 

главния герой (Набоков 1998: 86).  

Единението, до което достига Агата, се случва в митичното време, 

предхождало Сътворението. Това е процес на непрестанно ставане и промени, 

поради който привидността има предимство пред действителността. В подобен 
свят живее и героят на К. Абе от романа му „Жената от пясъците” (Абе 1988: 77). 

Общото и за двата персонажа е чувството на неустановеност, която е характерна 

за неиндивидуализираната личност, загърбила проблемите на времето и на 

собственото си битие.  

Отхвърлянето на „мъжката логика” позволява на Агата да отмени 

неумолимия ход на линейното време. В опустелия си роден дом тя се завръща 

митично към времето, предхождало Сътворението, за да положи началото на 

личностната си трансформация. 

След като остава сама, опустялото жилище променя смисъла си за нея. От 

празен дом то става гроб-утроба, място на митичното й възраждане. Неслучайно 

интериорното пространство бива “издълбано” от сенки, т.е. от обитатели на 

отвъдното. В действителност това са проекции в регистъра на Въображаемото 

(Лакан) на минали Аз-образи на героинята с разпаднала се идентичност. Те 

издълбават „гробовете”, в които предстои да бъде „погребано” миналото й.  



В това ново състояние за младата жена се заличава не само между субект-

обектното разграничение, но и разликата между нея самата и действието, което 
извършва. Движенията започват да й изглеждат като пътека, по която вещите 

сами се приближават, протегне ли ръка към тях. Това става благодарение на 

„меката сила”, която ги привлича в “говорещата мигновеност на света”. В 

подобни състояния тя с усмивка се пита “какво всъщност прави”, тъй като 

безсилието, отчуждението и дълбоката немота на духа й са станали почти 

неразличими (Музил 1984; 2: 206). 

Зад метафорите на автора всъщност се крият омнипотентните фантазии на 

героинята. Привличането на вещите чрез протягането на ръката е подобно на 

симбиотичната връзка, която се установява между “добрата майка” (М. Клайн) и 

бебето. Неслучайно силата, на която се подчинява това тайнствено взаимодействие 

е определена като “мека”. „Мекотата” присъства и на други места в текста. 

Причината за това е, че тя е означаващо, спадащо към т.нар. преходен тип 

явления.  

Последните представляват защита срещу депресивна тревожност. По този 

повод Д. Уиникът отбелязва: „Вероятно някой мек предмет... е бил открит и 
използван от пеленачето и тогава той се превръща в това, което наричам преходен 

обект” (Уиникът 1999: 15). 

У героинята на Музил „мекотата” означава нейните защити срещу страха от 

смъртта и загубата на другия. В основата на нейната тревожност лежи 

несимволизираната връзка с рано изгубената майка, както и незавършеният преход 

към регистъра на Символичното, с който трябва да приключи стадият на 

огледалото (Лакан). 

Когато Агата говори на брат си за своето единение със света, тя го определя 

като дивно чувство, свързано с преливане и отдръпване на впечатленията, при 

което границите вътре и извън в нея се заличават. Усещането й е за отражение в 

“мекото огледало на водната повърхност”, свързващо я с всички неща на света, 

при което – независимо от собствената й воля – тя дава и взема (белег на най-

ранната връзка майка – дете – М. Клайн) (Музил 1984; 2: 105).  

Мекотата се появява и при последното оглеждане на Агата пред огледалото 

в родния й дом. Всъщност става дума за рефлексия на живота й, която тя 
осъществява в регистъра на Въображаемото си, а не на Символичното. Когато си 

представя заника на своето съществуване, тя вижда себе си и брат си като две 

ивици мъгла, спускащи на свечеряване към земята. Часът на залеза на битието им 

още не е настъпил, но той е също толкова мек, колкото и най-пламенният обед 

(Музил 1984; 2: 200) 

Независимо от „мистичните” си способности, героинята не винаги обаче 

успява да съхрани чувствено си единство със света. В миговете, когато е 

отчуждена от себе си и „свързана само в неясни граници”, на нея й се налага да се 

бори със страха от смъртта. Това става чрез фантазията за “меко потапяне в сън”, 

който би я избавил от всякакви грижи, проблеми и илюзии (Музил 1984; 2: 204).  

Във всички тези метафори присъства майката, но като изгубен обект, като 

Нещото (Ю. Кръстева). Символните дефицити на героинята се обясняват чрез 

отсъствието на бащината метафора, която би й позволила да преодолее вътрешното 

си разцепване и да изгради връзка със себе си като друга в регистъра на 



Символичното (Лакан). Поради това на нея й се налага да търси своето единство на 

равнище чувства или в плоскостта на Въображаемото. 
В редките моменти, когато на героинята се удава да стигне до него, тя до 

такава степен се откъсва от реалността, че престава да чува и вижда, като 

същевременно изгубва дар слово. Според брат й подобни състояния напомнят 

отблясъците, произвеждани от гладката водна повърхност: дотолкова е светло, че 

окото сякаш вижда тъмнина. Човек се чувства свързан с всичко, става 

свръхиндивидуален и свръхобективен, разделен и съединен едновременно като 

двете начала в тъмния блясък. (Музил 1984; 2: 91). 

Във философски план метафорите на Музил отпращат към неразличимостта 

на чистото битие от чистото небитие, описани от Хегел като полагащи началото на 

ставането в „Науката логика”. От психоаналитична гледна точка обаче в тях може 

да бъде открита алхимичната тема за черната вода, която е свързана с хаоса и 

разложението. Става дума за проецирането на психичния процес в материята. 

Почерняването е свързано с разпадането на субстанцията, предшестващо 

превръщането на неблагородния метал в злато (Юнг 2001: 44). Сходен разпад 

трябва да претърпи и героинята на Музил, за да се прероди в нова личност, скъсала 
радикално със своето минало. 

Завърналата се към най-ранния стадий на нарцисизма Агата установява, че 

мистичната й способност да привлича вещите към себе си е свързана 

парадоксално, от една страна, с нейното отчуждение и немота, почти 

неразличими от безсилието, а, от друга, с „говорещата мигновеност на света”.  

Музил неслучайно прибягва към противоречието. “Говореща 

мигновеност” и то на света не е възможно да съществува най-малкото поради две 

причини: А) вещите не разполагат с език; Б) речта е активност, възможна 

единствено във времето. 

Без език няма и време. Регресирайки, Агата се е върнала във времето, 

когато още не е била в състояние да разбира артикулираната човешка реч и поради 

това не е имала никаква представа за време. В това състояние тя си припомня 

отдавна забравения глас на майката, един от обектите а, които Лакан описва като 

потенциални източници на наслада. Към тях спадат: гърдата, изпражненията, 

погледът и гласът. Тъй като биват подложени на изтласкване, те се смятат за 
безвъзвратно изгубени.  

Когато Агата загърбва  в опустелия си бащин дом мъжката логика с 

нейната символика и принудителност, изтласканият майчин глас изплува в 

съзнанието й в качеството му на потенциален източник на удоволствие. За да 

зазвучи наново, на него трябва да му бъде предоставено пространство и време, 

освободени от мъжката логика с нейното изискване за необратимост на 

събитията. 

От тази гледна точка „говорещата мигновеност на света” се намира в пряка 

връзка с магическата способност на героинята да привлича вещите към себе си. И в 

двата случая става дума инфантилни представи, отнасящи се към най-ранните 

омнипотентни фантазии. Те се отнасят до времето, когато кърмачето все още не 

се е научило да прокарва ясна граница между собственото си тяло и външната 

реалност. Изследванията на М. Клайн показват например, че то приписва на себе 

си заслугата за отделяното от майчината гърда мляко.  



Сходни представи се запазват и у зрелите хора. Както отбелязва немският 

антрополог В. Мюлман, считаме, че всяко добро, което ни се случва, е наша 
заслуга, докато за злото сме склонни да обвиняваме неблагосклонната съдба 

(Muehlmann 1986: 266). Не е никак учудващо, че към ирационални представи като 

последните се обръщаме в случаите, когато ходът на събитията поеме в посока, 

обратна на нашите желания. 
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