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Димитрий Кидонис 

СЛОВО ЗА ПРЕЗРЕНИЕТО КЪМ СМЪРТТА 
 

1. Отделянето на душата от тялото, което обикновено наричаме “смърт”1, 

буди страх у всекиго, всички го мразят, всички го смятат за най-лошата от 

всички злини. Ако човек ги попита, какво ги кара тъй силно да се боят, смятат, 

че знаят какво да отвърнат и че ни най-малко не ще се затруднят да убедят люде 

със същата като тях нагласа - както негодниците сговарят страхливите да се 

въздържат от битката (защото лесно се убеждава човек, който чувства нещата 

по същия начин и затова доверчиво се вслушва в даваните съвети). Опитат ли се 

обаче да повдигнат обвиненията си пред зрели мъже, с никакъв довод не са в 

състояние да подкрепят мнението си, ами само показват, че душата им боледува 

от невежество и мекушавост2

  Е, нека видим сега какви аргументи ги карат да смятат смъртта за най-

голямата от всички злини. И понеже е речено, че “на три се делят всички 

неща”

 и че тъкмо това ги кара да се боят от нещо, от 

което няма защо да се плашат, и да се стряскат от нещо напълно безвредно. 

3

                                                           
1  Platon, Phd., 67d. 

, да разделим на три групи и хулителите на смъртта. Първите, най-

откровените, дето не знаят да прикриват срамните си желания, оплакват 

лишеността от всевъзможните удоволствия и смятат отнемането им за по-

болезнено и по-страшно от всичко. По-издигнатите, дето се стесняват да вършат 

или търпят нещо без разумно основание, заявяват, че стремежът към живот и 

съществуване е естествено вложен във всеки човек; и тогава кой не би се боял 

от смъртта, кой не би я възненавидил, кой не би се отвърнал даже от името на 

този враг на естеството, щом тя отнема всеобщо желаното, щом премахва 

битието на съществуващото, щом носи унищожение и разрушава в 

безформеността на развалата тъй прекрасно оформени от природата  същества? 

Та тя е враг не само на естеството, ами още повече и преди всичко на Бога; и то 

не само защото Бог единствен е съвършено безсмъртен, ами защото смъртта се 

противи на всякое Божие установление, разрушавайки и разлагайки всичко 

това, което Бог се стреми за създаде и запази. С такива доказателства 

оправдават омразата си по-мъдрите, дето се държат за природата. 

2  Idem, Tim., 86b; Gorg., 491b. 
3  Homer, Il., XV 189. 
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Принадлежащите към третата група са по-благочестиви, а и по-предпазливи. Те 

претендират да казват нещо по-мъдро от другите и твърдят, че смъртта следва 

да бъде възненавидяна не поради гореприведените съображения, ами понеже 

веднага след нея ще сме принудени да платим за стореното приживе и ще бъдем 

наказани с ужасяващи и болезнени мъки за векове вечни; а нищо такова не 

бихме търпяли, ако смъртта не отделяше душите от телата и ги не отдаваше на 

тамошните закони и изпитания. Ето, с такива слова някои хора плашат и себе 

си, че и другите; в трепет ги хвърля само името на смъртта, а и на други край 

себе си предават страха си. 

 

2. Нека видим сега истината ли казват и добре ли е мъж да се доверява на 

думите им. Първите, като прекомерно отдадени на насладите, мекушави и 

затова неопитни в мъжките битки, не е трудно да бъдат върнати в правия път, 

макар да имат мнозина съратници и да се тълпят наоколо ни в огромно 

количество. Наистина всички, сбрани под флага на Епикур, са на мнение, че 

животът в наслада и без болка е пределът на човешкото щастие и че - казват те - 

едва ли сред людете може да се намери някой, който да иска или да е в 

състояние да живее без удоволствие, ако само не е напълно безчувствен и затова 

неспособен да вкуси всеобщото благо. На такива обаче с право можем да кажем: 

“Вие, мъже (стига изобщо да имаме право да именуваме по този начин люде тъй 

разпуснати, изнежени и лениви, че съвсем по детски съдят за благото 

единствено според удоволствието), ако има нещо полезно, което да не е и 

приятно, бихте злословили срещу него и бихте се мъчили по всякакъв начин да 

го избегнете, при все че то не може да бъде упрекнато в друго, освен дето не 

услажда сетивата.”  Но какво пречи тогава на същото основание да злословим и 

срещу лекарите4

                                                           
4  Basilius Magnus, Deus non est auctor malorum, 2 (PG 31, 333B). 

, церящи телата не иначе, ами като карат болните да поглъщат, 

пият, докосват или прилагат по друг някакъв начин неприятни неща; лекарите, 

на които не само плащаме скъпо и прескъпо за мъченията, ами на всичко отгоре 

и ние, и близките ни ги смятаме за наши благодетели?  Ако всичко се свежда 

единствено до насладата, ще има ли по-омразни хора от лекарите? Аз смятам 

обаче, че доброто и злото следва да бъдат оценявани не според болката и 

насладата, ами според ползата и вредата. Ако всичко се свеждаше до насладата, 
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зло за тялото ще е - както споменахме - лекарят, ала още по-голямо зло за 

душата ще са законите, възпитателите, родителите и изобщо всички достойни и 

полезни люде. Ако не ни съветват или подтикват към неугодни нам дела, ние ще 

ги възненавидим и няма да ги послушаме, понеже ни корят, запират или 

наказват строго, ала и никаква полза няма да има за нас от всичко това, щом сме 

предпочели разпуснатостта. Ако властта на насладата е повсеместна, то 

очевидно ще трябва да приемем за наши приятели развратниците, сводниците, 

ласкателите и всички, дето сами вършат всякакви срамотии или доставят 

наслада на другите. 

 

3. Преди всичко трябва да признаем за лекомислено човек да оплаква 

загубата на удоволствията, както правят децата, когато възпитателите им вземат 

ашиците или някоя друга играчка. Сетне обаче трябва да видим кои 

удоволствия отнема смъртта, та е толкова тягостна. Защото те също се делят на 

три, като само едното, първото, е изцяло божествено, само то безусловно 

принадлежи на човека и е само по себе си ценно - удоволствието, свързано с 

истината, ума и другите неща от същия род5; него смъртта не е в състояние да 

унищожи, нито даже да го отслаби, но нему и изобщо не можем да се насладим 

чисто и сигурно приживе.6

 Остава значи вредата за умиращите да е по отношение телесните 

наслади. Само че и те са много различни. Едните са дело на природата и са 

позволени от Бога, понеже чрез тях той или слива в едно отделните части, или, 

придавайки постоянство и устойчивост на общите видове, чрез тази 

приемственост замисля възстановяващото безсмъртие за подлежащите на 

раждане и гибел неща

 Това може би ще се стори не за вярване на ония, 

дето живеят както дойде, но то е безусловна истина за всеки, който взема 

решение за действията си едва след внимателно обмисляне. Ние от стоя страна 

ще подкрепим това мнение след като го изследваме. 

7

                                                           
5  Platon, Phil., 22a. 

, понеже съставното не може да пребивава 

продължително време. Такива са именно тези наслади, дето помагат за 

детесъздаването и призовават чрез себе си живите същества към продължаване 

6  Idem, Phd., 66e. 
7  Basilius Magnus, In Hexaemeron, Hom. 3 (PG 29, 65C); Nemesius, De natura hominis, 18. 
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на рода8, както и тези, дето възбуждат апетита и подтикват способните сами да 

се хранят към ястията, запълвайки по този начин всекидневните загуби9 и 

способствайки да се живее, докато това е възможно. Защото никой не би 

пристъпил към масата, нито би се приближил до жена, ако трябваше да го стори 

без удоволствие; само че жилото на природата ни боде изотвътре и не ни 

позволява да изоставим бързия бяг на детесъздаването.10 Тези наслади, както 

казах, имат за свои законодатели Бог и природата и те, разбира се, в нищо не 

могат да бъдат упрекнати, стига само техният ритъм да е подчинен на разума и, 

отхвърляйки в безредността си надянатите им от него юзди, да не смъкват 

кочияша до нравите на безсловесните твари и да не се принизяват до начина им 

на живот.11

 

 

4. Ала има в нас и друг един вид наслади, причина за които не е нито 

Бог, нито природата, ами те възникват в нас от само себе си (както родът на 

спартанците според мита12) и се подхранват от собственото ни невежество и 

лекомислие, когато не се ползваме от природата тъй, както трябва. Надмогвайки 

разума, прогонвайки всичко божествено и любомъдро в помислите ни13, тези 

наслади завземат като жесток тиранин твърдта на душата14, завладяват човека, 

изпълват цялото му същество с мисли за бягство, за бунт и безредие, и правят от 

този мъченик даже вече не човек, ами някакво многоформено и противно 

животно15

 Първите удоволствия благоразумните люде смятат за необходими, 

особено тези при яденето и пиенето, с които се храни тялото и без които то не 

може да съществува; а също за необходими приемат и тези при съвкуплението, 

допринасящи за продължаване на рода и за съхраняване вечна и неизменна 

природата на човека. Защото ако храната е нужна за отделния човек, тези 

, докато се превърне в напълно безполезен и за Бога, и за себе си, и за 

околните този, който се е отдал веднъж на жаждата си за удоволствия, отказал 

се е от свободата си и се е съгласил да им робува цял живот. 

                                                           
8  Demetrios Kydones, De procreatione Spiritus Sancti (PG 154, 1085D). 
9  Gregorios Palamas, Prosopopoeiae  (PG 150, 1363B). 
10  Ibidem (PG 150, 1351A). 
11  Platon, Phdr., 246c - 247b. 
12  Според древния мит спартанците израсли направо от земята, която основателят на Тива, 
Кадъм, засял със зъбите на убития от него дракон. 
13  Platon, Rep., 581b. 
14  Ibidem, 560b. 
15  Basilius Magnus, Adversus iratos, 1 (PG 31, 353C). 
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наслади на свой ред са полезни за съществуването на целия род, а останалите са 

грозни, нечисти и животински.16

 Кои са, прочее, тези наслади, които отнема смъртта, та затова всички я 

смятат за най-тежка от всички злини за човека? Справедливо ли е да упрекваме 

смъртта заради последните? И защо да го правим, щом тя избавя човешкия 

живот от подобна развала, съдейства на разумната природа и възпрепятства 

приравняването ни с неразумните твари? Има ли нещо по-срамно и неразумно 

от човек, увлечен единствено от насладата и забравящ напълно за прекрасното и 

почтеното? Него даже е по-добре да назоваваме вече не човек, а чудовищен 

звяр, като онези митични създания, които само на външен вид имитират 

човешката природа. Прави ли ще сме да наречем човек оня, който мисли само за 

ядене и пиене, а пренебрегва напълно разсъждението и знанието? Такива е по-

справедливо да оприличим на свинете, които угояваме, за да бъдат после 

заклани, макар че те и от свинете са по-безполезни. Защото от маста на свинете 

често има печалба, пък човек, дето се угоява, не става за нищо, освен ако някой, 

желаейки да вразуми другите, не го посочи като позорен пример за лакомия; 

така както лакедемонците - казват - чрез пиянството на илотите демонстрирали 

ценността на въздържанието.

 Защото нали всички люде смятат за 

отвратителни тези наслади, за които законът наказва стремящите се към тях и 

които навличат на встрастените в тях срам и позор пред всички? 

17 Какво да кажем за безкрайното безсмислено 

усилие и за нуждата всеки ден да пълниш пробитата бъчва, каквото - както 

разказва митът - е наказанието за съгрешилите по някакъв начин срещу боговете 

си?18

                                                           
16  Platon, Rep. 591c. 

 Нима трябва да корим смъртта, задето отнася лакомника и освобождава 

живота на човека от това безполезно занимание? Такъв човек изглежда жив, но 

по-добре е да кажем, че е отдавна умрял,  понеже разумният живот вече не го 

привлича и непрекъснатото пиянство го е направило безчувствен към всичко.  

Ако не за друго, то поне за това можем да наречем смъртта благодетелка, 

17  Plutarchus, Adversus Stoicos, 1063E. 
18  В този пасаж, разбира се, се играе и с образа на Данаидите, наказани вечно да пълнят с вода 
пробита бъчва. (срв. М. Поляковская, Портретьi византийских интеллектуалов. Три очерка, 
Санкт-Петербург 1998, 289, бел. 10). Смисълът обаче е друг: нашето земно съществуване, 
изискващо всекидневно приемане на храна, е наказание за съгрешаването на човека пред Бога. 
Подобно стилизиращо въвеждане на антични митологеми в един подчертано морализиращ 
християнски контекст е много характерен не само за Кидонис, но и за стилистиката на 
късновизантийската литература изобщо. Същия образ използва например и Палама 
(Prosopopoeiae, PG 150, 1355D).  
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доколкото ни отървава от тия, дето поначало не е трябвало да се раждат.19

 

 

Мисля, че и те самите, ако изтрезнеят, няма да говорят, че смъртта ще им 

навреди или че ще постъпи несправедливо като не им позволява да продължават 

да тънат в такава нечистотия. 

 5. А какво да кажем за останалите пороци, дето пръкват от майчината 

утроба на разпуснатостта (защото тя е източникът за почти всички безчестия), 

или за люде, които, престъпвайки наложените ни от природата граници, падат в 

бездната на такива нечестиви наслади, че даже порицаващите ги се изчервяват 

само като се сетят за тях? Ще се разсърдим ли, ако прелюбодеецът не е 

безсмъртен, и ще се молим ли с педераста болестта му да продължава 

безкрайно? Ще пожелаем ли вечни да бъдат злоумишленията за пари, 

съперничествата, завистта, войните за всевъзможни изгоди, водени от човеците 

очевидно заради сетнешните наслади? Нима няма никаква полза в живота, ако 

не вършим непрекъснато големи злини или не страдаме от такива и ако не 

предоставяме всичко наше на многоформеното зло? Ала не е ли това същото, 

като да скланяме към зло, а доброто да оценяваме като заслужаващо само да 

бъде избягвано и презирано? Ще твърдим ли безсрамно, че насладата е благото 

за човека, а за добродетел, мъдрост, знание се говори само на думи и от 

благоприличие - и на това основание ще корим смъртта, която ни отнема най-

прекрасното и достойното? Или ще се съгласим, че част от насладите са сигурна 

гибел за душата и напълно противоречат на човешкото общежитие, но че и 

останалите са в състояние не по-малко да навредят, ако не съблюдават 

разумната мяра? Но в такъв случай смъртта ни най-малко не бива да бъде 

презирана и избягвана като нещо вредно, ами да се каже, че и от нея има 

някаква полза, че тя е дори най-доброто за оня, който води безгрешен и 

добродетелен живот, а не е безполезна и за нелечимо болния, когото отвежда 

към съответните наказания, когато той стане напълно ненужен тук. Така 

смъртта е в помощ на Владетеля и Създателя на вселената, който справедливо 

наказва хорското зло и не допуска сътвореният от него самия свят да се носи 

объркано и безредно, ами в преизобилността на благостта си чрез наказанието 

изправя злото в нас, подобно на лекаря, който с рязане и изгаряне не позволява 

                                                           
19  Cf. Theogn. 425. 
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на вредната течност да се разнесе по цялото тяло.20 Затова човек, който 

злослови срещу справедливостта и възмездието, обвинява и смъртта, 

ограничаваща злото. Ако тези, дето са роби на наслажденията21

 

 и не си 

представят живота без това робство, не приемат доказателствата ми, ами 

продължават да смятат за празно дрънкане всичко, нямащо отношение към 

удоволствията, съждението им съвсем няма да навреди на истината. А нашето 

намерение сега е не да утвърждаваме тяхното мнение, ами да разгледаме 

истината такава, каквато тя е, независимо дали са съгласни с нея или не са; 

защото никой съдия не може да бъде принуден да се произнесе в съответствие с 

желанието на подсъдимите, нито пък ще обсъжда с тях наказанието, което да им 

определи, ами за него ще е достатъчно присъдата да е законосъобразна. Така и 

ние в този процес няма да се съобразяваме с жалбите на любителите на 

удоволствията, вадещи на показ - като жени и деца - собствените си похотливи 

желания и измолващи на това основание промяна в произнесената срещу им 

присъда, ами докато не са в състояние да докажат, че споменатите наслади са 

благо, а съпротивата срещу пороците - зло, ще сме длъжни да поддържаме 

прежното си становище; а то е, че смъртта е благо за хората, живеещи 

добродетелно. 

 6. Ако пък някой нарече смъртта зло, понеже напълно унищожава 

свързаните с детесъздаването наслади, които не са позорни, то и аз сам твърдя, 

че те не бива да бъдат осъждани. Те са по природа вложени в нас от Създателя и 

са причината за вечността на човешкия род.Тъй че никой не смята достойни за 

осъждени тези, които се ползват от тях умерено и благоразумно, нито пък някой 

е заявявал, че заради дързостта си те следва да бъдат предадени на смъртта като 

на някакъв палач.22

                                                           
20  Basilius Magnus, Deus non est auctor malorum, 3 (PG 31, 333B). 

 Но както не бих казал, че смъртта е нещо добро за тях, тъй 

като те не са престъпили нищо, за да бъдат поправяни чрез наказание, така 

твърдя също, че, слагайки край на споменатите удоволствия, тя не им причинява 

вреда. Защото природата е дарила на людете тези наслади не като собственост и 

не заради тях самите, та да ги вкусват винаги като крайна цел на живота си, ами, 

мислейки за ония, дето трябва да се родят, ги е изобретила за родителите, за да 

21  Platon, Phdr., 238e. 
22  Idem, Nom., 863a. 
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могат хората по-лесно да създават деца, доколкото удоволствието ще ги накара 

да забравят за съпътстващите раждането мъки; както сме виждали и лекарите 

понякога да надхитрят болните, примесвайки нещо сладко към неприятното на 

вкус, та да могат последните да приемат по-лесно и дори с апетит лекарството; а 

сме виждали и хамалите да пеят, когато са най-натоварени, защото смятат, че с 

песен по-леко се носи всяка тежест. И така, ако този вид наслади е даден заради 

други и само до време, то ясно е, че с прекратяването на службата хората не 

понасят ни най-малка вреда, а запазват всичките свои блага, също както никой 

няма да каже, че на хамалите с нещо е навредено, когато престанат да мъкнат 

товара си и да пеят. По-справедливо би било дори хората да благодарят на 

смъртта, задето не позволява да се блъскат за други, докосвайки се само до 

призрака на насладата23, ами слага край на измамата и връща всеки към себе си. 

Разказват24

 

, че когато Кефал попитал поета Софокъл, дали е хубаво на стари 

години да общуваш с жена, този умен мъж му отвърнал: “Замълчи, човече! Аз 

отдавна съм се отървал от тези диви деспоти.” - назовавайки така 

удоволствията, дето така съблазняват човешкия род, че той продължава да им се 

подчинява като на зъл деспот.  

 7. Тези, дето се боят от смъртта заради телесните наслади (ако такива 

изобщо има) и я смятат най-голямо зло за човеците, понеже ги откъсва от тези 

забави или по-скоро от свързаните с тях безумство и непристойност, би 

трябвало да са помъдряли от малкото казани дотук думи и, захвърляйки 

детинщините, да се придържат вече към мъдрата разсъдливост на възрастни 

люде, а не заради удоволствията да роптаят срещу неизбежното. 

 А на тези, дето се страхуват от края поради всеобщата жажда за 

съществуване и понеже у всички нас е естествено вложен стремежът към живот, 

така че смъртта ни лишава сякаш от най-доброто и божественото, докато, както 

виждаме, природата ревниво се стреми да съхрани всяко нещо - на тях може да 

се възрази, и то тъкмо намясто, че за нещата трябва да съдим не според 

насладите и свързаните с тях заблуждения, ами свидетелство за  доброто в нас 

да направим божественото и съответстващо на природата благо и да сметнем, че 

съвпадащото с него е полезно за нас, а противоречащото му е причастно на 
                                                           
23  Idem, Rep., 586b. 587d. 
24  Ibidem, 329bc; Cicero, De senectute, XIV 47. 
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злото и затова за нас е губително. Този възглед наистина ни допада, защото той 

изразява безискусно мнението на благоразумни мъже, отнасящи всичко към 

онова, което трябва да бъде. Но ако живеехме без душа и всичко, което сме, 

беше единствено тяло, с гибелта на което не остава и следа от онова, което сме 

били преди, то след смъртта за нас не ще има ни надежда, ни смисъл; или ако - 

за да живеем - разполагахме с душа, ала Създателят ни я е дарил не безсмъртна 

и способна да пребивава сама по себе си, ами свързана с тялото и разпадаща се с 

гибелта му, то с основание ще се боим, че отвсякъде ни ограждат опасности и че 

битието ни, като някаква ладия25, ни отнася към морето на несъществуващото и 

ни потапя в бездните му. А сега кой не знае, че притежаваме душа, че тя е по-

силна от тази на неразумните твари, понеже я направлява разумът, че 

благодарение на това е в състояние да властва над тялото и да нарежда всичко в 

него по подходящия начин, че тази душа е безсмъртна и неунищожима26

 

, 

можеща да съществува сама по себе си, вечно да пребивава и ни най-малко да се 

не уврежда, дори ако тялото погине? Но ако е такава природата й, не е ли 

глупаво да се плашим, че тя ще изчезне заедно с разпадането на тялото, сиреч че 

безсмъртното ще умре и че няма повече да го има? 

 8. Това, че казаното за душата е истинно - а именно, че тя е по природа 

вечна и пребиваваща и че поради нея човекът е по-висше и по-постоянно от 

всички живи същества в космоса, лесно може да се узнае, ако прибави към това 

разсъжддение още няколко довода. 

 Ние твърдим, че човекът е живо същество и живее. Признак за живота на 

дадено нещо е обстоятелството, че то се движи не тласкано от някаква външна 

причина, ами се устремява към онова, което желае, по вътрешен подтик.27 

Всички движещи се по споменатия начин неща очевидно живеят, а причина за 

движението на тялото е не нещо друго, ами душата28

                                                           
25  Platon, Phd., 85d. 

 - понеже именно 

благодарение наличността на душа всичко движещо се се движи, всичко живо 

живее. Осезанието, зрението и слухът са ясни белези за живот; защото всички 

определят живите същества като надарени със сетива, и колкото тези са по-

здрави, по-добри и по-сигурни, толкова по-високо място заема носителят им в 

26  Ibidem, 95c. 
27  Idem, Phdr., 245e. 
28  Idem, Phdr., 245c; Nom., 896a. 
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реда на живите същества. А човекът се ползва от всички сетива; той постига 

всяко нещо, заради което е създадено съответното сетиво, така че в никакъв 

случай не стои по-долу от останалите животни. Превъзходството му е в това, че 

природата само него е надарила и с разум, който властва над сетивата29; тя не е 

предоставила човека единствено на сетивата и не е допуснала той да бъде воден 

от тях, ами го е увенчала с прелестта на разума, разума е назначила в живота му 

за пастир или учител, чрез него е отделила човека от спътниците му, него е 

определила като разпознавателен белег  на човешкия род; затова човекът 

единствен сред живите същества знае и почита Бога30, издига му храмове, кади 

тамян, изрича молитви и измолва добрини за себе си и за ближните. Човекът е 

едничкото същество на земята, което познава истината и се занимава с нея, а 

усърдства и в добродетелта, установил е закони и е създал държави31, определил 

е награди за добрите дела, а за лошите е отмерил наказания, изобретил е 

изкуствата, служещи не само за задоволяване на нуждите, ами и за 

удовлетворяване на честолюбието му и, вършейки всичко това за обща полза, 

човекът доказва, че е имал винаги пред очите си Божия пример32

 

, според който 

сам е създаден и с който е съотнасял всяко свое начинание. На нищо такова 

другите живи същества не са причастни, понеже не са причастни на разума, чрез 

който тези неща се изобретямат, усъвършенстват и употребяват с полза; те 

гледат само необходимото, онова, дето е свързано с храната им и с 

продължението на рода, а нищо друго не ги интересува. Понеже всичко при тях 

става по необходимост, те нямат чувство за честолюбие и сякаш не дръзват да 

прекрачат наложените от природата граници, така че при всяко същество от 

един род може да се види все същото - еднакво устройство на жилището, 

еднакъв начин на хранене, еднакво поведение при сън, еднаква грижа за 

потомството, еднаква подготовка за защита и нападение. 

 9. За всички тези живи същества има един природен закон, който те не са 

в състояние да престъпят, защото те са заключени единствено в границите на 

природата и живота според сетивата. Ала разумът не допуска човекът да живее 

заплетен в подобна паяжина, ами разкъсва нишките, освобождава го и не само 
                                                           
29  Idem, Gorg., 527e; Nom., 963a. 
30  Idem, Prot., 322a. 
31  Pseudo-Platon, Ax., 370b. 
32  Platon, Tim., 31a. 
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му дарява живот независим от всяка принуда, ами изтръгва делата му от 

всякаква необходимост, измъква го от тесните граници на природата и му 

позволява да мисли не само  за  това, как да преживее, ами по-скоро за това, как 

да живее добре. Затова човекът строи дома си не само за защита от дъжд или 

зной и не го сглобява по една и съща схема, нито пък го изгражда от един и същ 

материал, както поради убогостта си постъпват животните, ами измисля 

всевъзможни форми за домовете, съединява елементите в различни 

съотношения, а материала за строежа добива не от едно място, ами дялания 

камък докарва от чужбина, облицова стените с червен тесалийски мрамор, 

изписва ги с полски цветя, украсява пода, позлатява тавана и, пренебрегвайки 

изцяло ползата, обръща внимание единствено на пищността. По същия начин 

постъпва той и с облеклото си, като чрез одеждите не само се пази от промените 

на сезоните (за това няма кой знае какво да се мисли, пък то може и просто да 

бъде предоставено на природата, както е при животните), ами измисля с разума 

си всякакви украшения за облеклото, изобретява всевъзможни платове, 

изнамира подходящи цветове, втъкава златни нишки, рисува върху него 

образите на всякакви животни и растения и придава на дрехите различен вид 

според произхода, сана или възрастта; същата пищност може да се види в 

настилките, обувките, колесниците, домашните съдове и изобщо във всичко, 

използвано от човека във всекидневието - във всички тези неща никой човек не 

се радва на онова, на което се радват другите, ами за всяко измисля, 

съперничейки им, някакво необичайно изменение, противно на природата на 

останалите живи същества, които не се трудят много и се задоволяват с малко, 

понеже природата ги е научила на един само начин на живот. 

 

 10. Някой може да каже, че и това се прави по необходимост, защото за 

продължаването на живота са нужни и храна, и дом, и одежди, грижата за които 

природата е вложила и в някои животни, макар да е сторила тъй, че за людете 

тези придобивки да са по-разкошни и по-изискани. Ала поради каква жизнена 

необходимост човек се захваща с философия? Нима за прехраната има нужда от 

аритметика, логика или геометрия? Ще липсва ли нещо необходимо за живота, 

ако ги нямаше упражненията по реторика и диалектика? И помагат ли да се 

предпазим от студ или зной красивите думи? Тези изкуства, изобретени за 

людете заедно с умението да се придобива необходимото, ясно показват, че 
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човек е създаден не за да се стеми само към нужното за тялото или към 

насладата, ами и за да се устремява към по-висшето и великото. А 

превъзходството на човешката природа спрямо останалите същества най-добре 

проличава и се доказва в грижата за по-слабите и в помощта за ближните. За 

другите живи същества е достатъчно те самите да не изпитват глад, да не им е 

студено и да не са немощни за продължаване на рода, а за единородните си 

нямат никаква грижа. И ти не ще намериш град на лъвове, слонове или на някои 

други животни; градовете са само човешко дело. В тях хората осъществяват 

мъдрите си изобретения и взаимните си благодеяния; в тях едни заповядват, 

други се подчиняват. Подчинените оказват почести и плащат данъци на 

управниците заради тяхната благородството им и грижата им за нищите, а 

управниците са с постоянна мисъл и грижа за подвластните си, проявявайки 

загрижеността си така, че добрият и справедлив владетел спасява другите с риск 

за себе си и мнозина падат, защитавайки родината си - нещо изцяло чуждо на 

природата на неразумните твари. Едва ли някой може да види тези последните 

да защитават нещо друго, освен себе си или потомството си. Единствено людете 

се грижат за по-слабите и тази грижа е другото име на разсъдъка и ума. Може 

ли да се посочи по-ясен белег за човешкото съвършенство и за низменността на 

неразумните твари? За последните стига да гледат - и то само ограничено - 

собствените си дела, докато съвършенството на разума кара човеците да поемат 

грижи за другите и да помагат на нуждаещите се. И можеш да видиш един 

човек да подчинява на себе си не само многобройно стадо животни, но и да 

властва над много градове, много народи, много земи; а някои дори са се 

опитвали да завладеят цялата обитаема вселена, явявайки се по този начин 

отчетлив символ на силата Божия. Удивителното е, че човекът, опитващ се да 

наложи властта си над неразумните твари и другите хора, сам избягва всякакво 

робство и предпочита да понесе всякакво страдание, само да не е роб другиму, 

понеже свободата е изначално спрегната с природата му, а робството й е 

противно. 

 

 11. Така че човешката душа е многообразна и свободно избираща да 

постъпи веднъж по един начин, друг път по друг, да стори сега това, после 

противоположното нему, но винаги съобразявайки действията с намеренията си. 

Тази си способност тя има благодарение мощта на разума, който е свободен да 
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прави и намира противоположното. Обратно, природата, бидейки безсилна и 

бедна, следва един само път, а поробените от нея живи същества превръща в 

нищи роби, заключвайки ги в кръга на немного закони. А човекът е изначално 

предопределен от Бога да господства, и то така, че не само да иска да води 

останалите живи същества, ами да владее и себе си, когато съхранява природата 

си.33

 По това човекът напълно се отличава от рода на животните, доколкото 

сред тях не можеш да видиш нито едно, което да се противи на желанията си, 

ами всички те следват неотстъпно природните си влечения. Когато природата 

им напомня за хранене, те не предпочитат гладуването, когато ги кара да пият, 

те не избират жаждата.

 Затова и способните да се владеят и управляват себе си люде с право 

наричаме благоразумни и разсъдливи. Защото най-щастливи, пък и причина за 

щастието на подчинените си са тъкмо онези, които знаят как да властват, като 

над тълпа, над собствената си неразумност. Ето защо хората с ум казват, че 

преди да придобие власт над себе си никой не бива да бъде допускан до 

държавни дела, понеже той няма да стори нищо достойно, ами ще погуби и себе 

си, че и другите. 

34 А разгонят ли се, стават непоносими не само за 

пастирите, ами и за себе си, и няма такава сила, която да укроти беса им за 

съвкупление.35 Причината за това е, че природата им е лишена от разум, така че 

те нямат никого, който да ги упрекне, задето постъпват според желанията си, и 

затова се стремят да ги удовлетворят винаги както им падне. Хората, напротив, 

водят упорита битка със законите на природата и всеки, който мисли за себе си, 

изпитва това всекидневно в душата си. Колко много са тези, дето 

противопоставят глада на желанието си да ядат до насита - било по съвет на 

лекарите, било за да усмирят плътта си, било пренебрегвайки поради друга 

причина грижата за тялото.36 А жаждата за съвкупление, която природата е 

наложила на всички живи същества като най-тираничен закон, буди у някои 

люде такава погнуса, че през целия си живот дори не поглеждат жена.37

 

 

                                                           
33  Idem, Gorg., 491d. 
34  Idem, Phd., 94b. 
35  Basilius Magnus, De virginitate, 3 (PG 30, 676C). 
36  Platon, Phd., 66d. 
37  Basilius Magnus, De contubernalibus, 2 (PG 30, 816C). 
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 12. По същия начин следва да се постъпва и спрямо гнева. Той именно е 

този, който въоръжава нападнатия срещу нападателя38 и го поощрява да вдигне 

ръка или меч против него. Но разгневеният човек чувства, как някой вътре в 

него самия го упреква и поучава, че трябва да сдържи яростта си и да се отрече 

от отмъстителността, че трябва да внимава да не заприлича на лъвовете, 

мечките и свинете, ами да се придържа към човешкото според мярата на разума 

и благоприличието. И този упрек е понякога толкова силен, че гаси гнева и кара 

засегнатия да възлюби оногова, който е искал да му навреди. У човека нещата 

са същите като в града39, доколкото в него разумът и природата са като 

властникът и поданиците му - царува разумът, а природата се подчинява.40 Този 

закон е даден от Бога за всички, дето искат да живеят щастливо и, значи, не 

бива да предприемат нищо без съгласието на разума. И няма човек, който да не 

е способен да различи, че едно е в нас разумът, друго - телесната природа, и че 

едното законодателства и  ръководи, а другото се подчинява и е ръководено; и 

тялото, следвайки поставените от разума цели, постига промишленията му, 

също както мулетата са ни от полза при пътуване или пренос на тежести. Ако 

обаче се съпротивлява и обърква своето с отнасящото се към разума, тогава 

ясно се проявява неоспоримото господство на последния над тялото и над 

всичко телесно.41 Улавяйки тялото като някакъв роб-беглец, разумът най-

напред го подлага на глад, жажда и други мъчения, сетне, ако не е помъдряло и 

не е смирило своенравието си, той взема като съюзник в битката гнева42

                                                           
38  Idem, De leg. libr. gent., 4 (PG 31, 576C). 

, налага 

на тялото жестоки наказания заради несговорчивостта му и не пести усилия, 

докато то повече не дръзва да се съпротивлява. Той или го тласка в някоя 

пропаст, или му надява въжето, или пък кара човека сам да вдигне меч срещу 

себе си, което е най-очевиднното доказателство за това, че разумната природа 

не само е различна от тялото, ами е властна дори да го унищожи. Защото ако не 

беше нещо различно, тя не би се пазила и не би го погубила в гнева си, а ако в 

нас властваше нещо телесно, то очевидно не би осъдило тялото на смърт, 

защото нищо не би погубило самото себе си, ако в него няма някаква противяща 

се нему самото сила. Наистина, всяко нещо се стреми с всички сили да се 

39  Platon, Rep., 441c. e; 591e. 
40  Idem, Phd., 80a. 
41  Ibidem, 94c. 
42  Idem, Rep., 440b; Basilius Magnus, Adversus iratos, 5 (PG 31, 365B). 
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съхрани и воюва непримиримо с пречещото на спасението му; така че ако 

човекът бе само тяло и сетива, всеки би следвал единствено желанията на 

тялото и би мислил само как да му е добре, а война срещу насладите не би 

имало, нито стремеж към онова, дето е по-горе от сетивата, ами то би било 

пренебрегвано и презирано. 

 13. Но може би някому ще се стори, че без необходимост се впускам в 

това многословие, понеже и тъй е ясно, че човек притежава нещо повече от 

тялото и неговите потребности и че това нещо е разумът, чрез който човекът 

размишлява за всичко43

                                                           
43  Platon, Rep., 439d. 

, съди, създава и всяко нещо насочва към подходящата 

цел; ала че на разума е причастна и природата на останалите живи същества, 

понеже виждаме те да вършат присъщото им в съгласие с разума и всяко тяхно 

действие да има някаква цел; а така не биха постъпвали, ако разумът не ги 

водеше към целта, защото в противен случай би следвало да отдадем всичко на 

случайността и тогава в поведението им не би имало нищо определено, ами 

всичко би ставало както дойде. Но забелязаното от нас свидетелства по-скоро за 

противоположното, понеже винаги или в повечето случаи всичко, което те 

предприемат, става по един и същ начин. Аз приемам, че случващото се при 

животните става според разума; и не само при тях, ами и при неодушевените 

предмети разумността може да бъде разпозната по това, че те възникват и 

действат в някакъв ред. Но аз твърдя, че те имат основанието за случващото се с 

тях не в самите себе си и не следват собствения си разум и разбиране, ами 

Създателят насочва според собствения си разум всяко от тях към подобаваща 

цел, а те самите не осъзнават причината за случващото се; така и стрелата не 

знае мишената, ами стрелецът я насочва към съответната цел и никой няма да 

каже, че стрелата се стреми към целта или я познава, или желае да я постигне. 

По същия начин постъпват според разума и животните: те не знаят причината за 

собствените си действия, а се движат, водени от оногова, който всичко знае. 

Доказателство за това е фактът, че те се стремят единствено към онова, което 

удовлетворява нуждите на съществуването им, но че по начало не са в 

състояние да постигнат нищо повече. Ако в стремежа им имаше поне малко 

разум и воля, те биха сторили и нещо повече от необходимото, възползвайки се 

от всесилието на разума, способен да познае и осъществи и противоположното. 
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И така, длъжни сме да приемем, че никое друго живо същество освен човека не 

притежава разумна душа, ами че тя е свойствена единствено на човешката 

природа. 

 

 14. Ето защо човекът просто не принадлежи към живите същества, които 

живеят само със сетивните възприятия и не могат да ги надскочат, при все че 

има сетива и много общи черти с животните; това обаче, което наистина го 

прави човек и го отличава от останалите, е разумът и умът44

 Ако не беше такава, тя най-напред не би могла да задвижи тялото, а 

сетне не би могла и да го проникне изцяло, ами би била в него като делва, 

поставена в друга делва

, издигнат като 

предводител на висок трон и управляващ всичко в човека според собствените си 

нужди и предпочитания, също както домовладиката, по чиито разпореждания 

вършат всичко и децата, и робите. Човешката душа е приела, следователно, от 

Бога разумната природа, сиреч природата на ума, и затова тя не може да е тяло. 

45, и понеже не достига до всякъде46, много телесни 

части и най-вече всички външни по необходимост биха останали неодушевени. 

Тогава и величието на душата би било според големината на тялото, така че 

бихме били длъжни да кажем, че от Аяксите синът на Теламон има по-велика, а 

Локриецът по-нищожна душа.47 При отделяне на някоя телесна част същото би 

претърпявала и душата48, а всеки от наличните в нея ейдоси би се намирал в 

отделна нейна част, както е при материалните и телесни природи. И тя не би 

имала знание за общото, а би възприемала само онова, което знае в момента. 

Така твърдението, че душата е тяло, се заплита в множество нелепици. Но ако 

тя е нетелесна, ако властва над тялото и го ръководи според собствените си 

решения49

                                                           
44  Basileus Magnus, De structura hominis, I 16 (PG 30, 24D). 

, на какво основание няма да приемем, че душата е по-силна от 

смъртта и разпада? Защото господството й над тялото, както и обстоятелството, 

че при свързването си с тялото тя не бива изцяло погълната, ами се възвисява 

над него и то не може нищо да стори без нея, докато тя самата, напълно 

45  Platon, Rep., 316d; Basilius Magnus, In Hexaemeron, III 3 (PG 29, 57C); Gregorius Nyssenis, De 
anima (PG 44, 217A). 
46  Gregorius Nyssenis, loc. cit. 
47  Става дума за двама от гръцките герои, участвали в обсадата на Троя. Синът на Теламон, 
царя на Саламин, носел прозвището “Големия Аякс” (Илиада, ІХ 169; ХІV 409), а съименникът 
му, предводител на локрийците, бил малък на ръст (ІІ 528). 
48  Gregorius Nyssenis, op. cit. (col. 193B). 
49  Ibidem (col. 217A). 
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независима от тялото и от произхождащите от него глупости, се се отдава на 

присъщите й по природа велики и значими дела - всичко това доказва 

недвусмислено, че същността на душата сама по себе си не50 се нуждае от 

тялото, доколкото е в състояние да съществува и да пребивава от себе си, а и да 

върши своето толкова по-съвършено и чисто, колкото повече се е откъснала от 

тялото и е съумяла да остане насаме със себе си. Когато се освободи от тялото и 

свързаните с него грижи и отхвърли заблудите на видимия свят, тя съзерцава 

незримите основания на съществуващото, приема в себе си истината и, ставайки 

напълно самата себе си, в безтелесността си се докосва до нематериалните 

нетелесни образци51, сякаш встъпва в светилище, оставяйки вън тялото, защото 

ако то я последва и разпростре край нея мрака на собственото си безразсъдство, 

душата не би могла да се добере до истината, а така, снемайки сякаш от 

плещите си тежък товар, тя лесно достига до същността и до истинно 

съществуващото. Само такъв човек можем да наречем най-съвършен, най-

мъдър, най-благороден сред людете и изобщо да му дадем всички названия на 

добродетелта. А когато душата е смесена с тялото и човекът придобива 

знанията си от сетивните впечатления и представи52, той следва да бъде 

оприличен на владетел, който доброволно снема от себе си пурпурната мантия и 

диадемата, смесва се с робите и се себеснизява до робските им занимания. Ако 

пък робува и на насладите и се омърсява с телесните нечистотии, тогава трябва 

да се сравни с някой, който сам се навира в тинята и калта53

 

 и загрозява 

прекрасния си и мил лик, правейки го безобразен и отвратителен.  

 15. И тъй, ако душата достига съвършенството си, отделяйки се от 

тялото, кой разумен човек ще допусне, че тя е смъртна и загива заедно с тялото, 

щом още преди смъртта да го унищожи тя се отдръпва от него и се събира в 

себе си, за да придобие по този начин най-доброто за нея?54

                                                           
50  В изданието на H. Deckelmann, на основата на което е направен настоящият превод, е оставен 
срещащият се в кодексите от група В израз endea . Смисълът обаче изисква той да бъде 
прочетен като anendea, както впрочем постъпват  френският, немският и руският преводачи на 
трактата на Кидонис.  

 И ако тя 

съществуваше с тялото, а разделена от него подлежеше на гибел и тление, как 

би надмогнала всяко тяло, как би се докоснала до нетелесното и би изпитала 

51  Platon, Phd., 65c. 79c. 
52  Idem. Theait., 152c. 
53  Idem, Rep., 369d. 
54  Idem, Phd., 67c. 
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наслаждение от съзерцанието му?55 Защо, най-сетне, ако някой я откъсне оттам, 

тя тъгува и страда, сякаш е разделена от роднини и близки?56 Радостта от 

допира с непреходното и скръбта от раздялата с него свидетелстват за нейното 

родство и сходство с безсмъртното; и ако то е по-силно от измененията, тя също 

не подлежи на развала. Как, наистина, щом е нетелесна и неподвижна - понеже 

движението е присъщо на телата -, ще е подвластна на разпада, какъвто изобщо 

не може да има без движение? Душата нито може да бъде победена от някой 

противник, нито има нещо, което да встъпи в сражение с нея. А ако някой рече, 

че тя може да се разпадне поради собствената си порочност, както ръждата 

разяжда желязото57, това допускане се опровергава от обстоятелството, че 

негодниците живеят не по-малко от достойните люде; така че душата не може 

да погине от собствената си лошавина58, макар тази да изглежда единствената 

правдоподобна причина за гибелта й. Ако е вярно, че началото съответства на 

края, то очевидно онова, което е възникнало без материя единствено по Божия 

воля, и ще погине само ако Бог пожелае това. Ала един мъдрец твърди в диалога 

си за космоса59

 Освен това едно естествено и всеобщо желание не може да е вложено в 

нас напразно. Доказателство за това е, че никой никога не е жадувал 

невъзможното. Нима някой разумен човек някога е пожелавал да има крила, да 

се носи над облаците или да крачи по вълните като по твърда земя - неща, които 

будят присмех, дори ако някой каже, че ги е сънувал? Не, природата е вложила 

в нас единствено стремежа към възможното. Така че онова, което е по природа 

присъщо на всички, не може да е противоестествено и напразно.

, че “не е добре да искаш да разрушиш добре направеното”.  

60 Но всички 

люде са единни в жаждата си за вечно съществуване61; следователно такова 

трябва непременно да има и душата не може да се заблуждава в молитвата си за 

него.62

 

 

                                                           
55  Idem, Phdr., 247d; Rep., 615a. 
56  Idem, Phd., 79d; Rep. 490b. 611e. 
57  Idem, Rep., 609a. 
58  Ibidem. 
59 Очевидно става дума за Платон и неговия диалог Тимей. Псевдо-цитатът смислово 
съответства на казаното от демиурга в обръщението му към останалите богове (41ab). 
60  Aristoteles, De coelo, II 11, 291b13. 
61  Platon, Symp., 207d. 
62 Cf. Thomas Aquinas, Summa theologiae, I qu. 75 a. 6: Unde omne habens intellectum naturaliter 
desiderat esse semper. Naturale autem desiderium non potest esse inane. Omnis igitur intellectualis 
substantia est incorruptibilis. 
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 16. Ето защо никой разумен човек не бива да се бои, че душата ще се 

разпадне с тялото и няма да я има никъде63; защото тя не само че ще се спаси, 

когато загине тялото, ами и ще е в състояние да върши начисто делата си, едва 

когато свали от себе си прангите на тялото. Наистина разсъждението, 

умозрението, съединяването с божествените и безтелесни същности - всички 

тези неща са свойствени на душата и към тях е насочено всичко, което изричаме 

или помисляме, доколкото те са най-доброто и божественото в нас - избягват 

напълно общността с тялото64 и са дело единствено на душата, отдръпнала се от 

тялото към самата себе си себе си и към умозримото. Ако и някога да се ползва 

от сетивата и да получава от тях началния подтик за умозрението, това е само в 

началото на делото, когато човек не е обучен и носи, както се казва, още 

детските си къдрици65, защото по този именно начин той може да придобие 

знание. Както лишените от зрение се опитват да разпознаят предметите на опип, 

така и душата, която заживява със самото раждане на човека, ала окото й е 

потъмнено от плътния мрак на тялото66 и сякаш потънало в дълбоко 

вцепенение, има нужда от сетивата, които да я разбудят от съня й, да я 

разтърсят първоначално и я разсънят, а после при самото дирене на истината те 

не й трябват. Нещо повече, понякога тя ги упреква в невежество, когато я 

насилват да приеме онова, което им изглежда правилно. Както в началото на 

обучението ни ние се нуждаем от обяснителни записки, а сетне, като се изучим, 

смятаме за недостойно да се обръщаме към тях, така и душата, докато е в 

тялото, търси за всичко помощ от сетивата, ала като се откъсне от него, не смята 

за нужно да прибягва до тях при изследването на съществуващите сами по себе 

си умозрими предмети, понеже те са сами по себе си явни и сами озаряват окото 

й, а в свързаността си със тях тя и се храни, и се наслаждава на достойни за нея 

ястия и услаждения.67 Ако някой поиска да ги уподоби на телесните наслади, 

той би трябвало да назове последните по-скоро фантомни образи на 

насладите68

                                                           
63  Platon, Phd., 69e. 

, а не истински наслади, както ги наричат; Защото те по никой начин 

64  Ibidem, 65a. 80e. 
65  Idem, Alcib. I, 120b. 
66  Basilius Magnus, Constitutiones monasticae, prooemium, 2 (PG 31, 1325A). 
67  Platon, Phdr., 247d. 
68  Idem, Rep., 587d. 
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не съществуват, ами постоянно възникват69 и приемащото ги е пробитата бъчва 

на тялото, течаща отвсякъде и неспособна нищо да задържи.70

 

 

 17. Защо към несъществуващото да бъде додавано несъществуващо? И 

какво от непребиваващото остава в онова, дето постоянно изтича? А в душата и 

причините за удоволствията са действително съществуващи, и тя самата е 

същност, и като тяхна приемница е здрава, укрепена, сходна тям и безсмъртна. 

Ето защо е справедливо онези, които се стремят към телесни наслади, да бъдат 

по-скоро разигравани от тях; домогвайки се до такива суетни неща, те никога не 

успяват да достигнат желаното, понеже преследват все едно някаква сянка и 

понеже тялото, на което искат да ги доставят, е ненадеждно по природата си и 

не е в състояние да удържи тези дарове. А които предпочитат насладите на 

душата, пребивавайки винаги в тях, винаги са изпълнени и заситени с тях и 

живеят по най-приятния начин; така идващото след тялото е и полезно за 

душата, и приятно, и - казано с една дума - е божествената и по-добра част в 

нас. Така че нито първите, дето се боят от смъртта поради привързаността си 

към насладите, нито вторите, дето смятат, че след смъртта не остава нищо, не 

сами че не бива да се страхуват от естествената смърт, ами трябва да са 

недоволни, ако се бави и не идва, понеже няма как по друг начин човек да  

вкуси истинските наслади и да живее във сигурност, освен като се освободи от 

смъртното, неразумното и несъществуващото. 

Та нека млъкнат най-сетне тия, дето скърбят за телесните удоволствия  

или смятат, че отвъд тялото няма да има никакви наслади. Защото ще им остане 

- ако размислят разумно - най-доброто или по-скоро всичко, което те 

действително са; в това единствено нещо е съкровищницата на Божия образ, 

нетленната и ненаранима красота, причастима към добродетелта и 

разсъдителността и уязвима само от робското обвързване с плътта; докато 

освобождаването от плътта е възхождане към живота и съществуващото71

                                                           
69  Idem, Phil., 53c. 

 и то е 

равносилно на вкусване на светата истина. И мигар няма да ни е по-добре, ако 

70  Idem, Gorg., 493b; Gregorios Palamas, Prosopopoeiae (PG 150, 1369D) 
71  Platon, Rep., 521c. 
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изоставим тялото, притискащо с тежестта си душата, придърпващо я към себе 

си и непозволяващо й да се извиси към наднебесното място?72

 

 

18. Нима за златото, смесено с някакви случайни вещества, би имало 

нещо по-добро и приятно (ако можеше да го осъзнае) от това, да се отдели от 

по-негодното вещество, което ,примесвайки се към него, не му позволява да 

покаже цялата си красота? Разбира се, че би било неразумно златото да страда 

заради това пречистване, което го прояснява и връща към собствената му 

природа. Така и ние не бива да се сърдим, задето смъртта ни отнема 

собствеността и онова, което сега притежаваме, нито прибързано да приемаме, 

че тя ни принася вреда, щом не сме в състояние да покажем, че това отнемане е 

за зло; понеже ако смъртта ни откъсва от по-лошото и от онова, което може да 

ни попречи да живеем безупречно, то тя не ни причинява никаква вреда. Не е 

страшно за нас онова, което не уврежда най-първо душата, а щастието за нас не 

е нищо друго освен душевното благополучие. Защото ние сме душата и 

притежаваното от нея, така че щом тя не е подвластна на смъртта, то нищо не 

пречи и ние да сме и да се смятаме за безсмъртни. Смъртното в нас е нищожно, 

то не е ние самите, а нещо наше73

                                                           
72  Idem, Phdr., 247c. 249a, Basilius Magnus, In Ps. XIV, 1 (PG 29, 253A). 

, което поради променливостта си не е в 

състояние да ни отреди смърт, също както никой няма да причисли към тялото 

дрипавите одежди и да каже, че понеже те са скъсани или захабени, то и то 

самото е в същото състояние. Та ако имаме право да наричаме смъртен човека 

само защото погива тази незначителна част, колко по-справедливо би било да го 

назовем неунищожим и неуязвим заради онова повече, което превъзхожда 

тленното, побеждава го и остава да съществува; защото то е, което наистина 

прави човека човек и в него единствено са разсъдителността и разумността, 

които отличават човека от останалите живи същества. Само тези, които 

докажат, че душата е смъртна и че си отива ведно с тялото, биха имали 

основание да твърдят, че смъртта е окончателна гибел за нас, и да изпитват 

страх от нея; но тъй като и Бог, и здравият смисъл, и философията, и 

всекидневният опит доказват, че по самата си същност душата надмогва 

развалата, те трябва да се окуражат и да не си въобразяват, че неизбежно 

пропадаме в някаква пропаст, от която няма излизане. 

73  Pseudo-Platon, Ax., 365e. 
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19. А дори ако, като умре, човекът напълно изчезва, той пак не бива да се 

плаши при споменаването на смъртта, ами да си припомни, с колко много 

неприятности за тялото е изпълнен животът  и колко по-леко би било, ако бяхме 

напълно безчувствени, а не ден из ден да понасяме бедите, причинявани ни от 

тялото, които душата нито може да смекчи, нито да понесе, понеже поради 

съставността ни телесните страдания се пренасят и върху душата. Докато 

робува на ставането, душата по необходимост търпи всичко това и неволно 

поема върху себе си много от случващото се с тялото, понеже не е придобила 

все още пълна власт над него. И ние трябва да се трудим без отдих, сражавайки 

се в една непрекъсваема война, ту засищайки глада на тялото, ту утолявайки 

жаждата му, ту осигурявайки му убежище срещу студа, ту изграждайки му 

укритие срещу жегата. Да не говорим за пътуванията по суша и море, 

предприемани заради едната печалба, за угодничествата и униженията пред 

недостойни люде, на които човек се решава често за дребни стотинки.74 Нима 

има по-тежки от тези окови за човек, който малко от малко познава себе си и 

вижда, че от върха на истината и добродетелта е бил принуден да падне до най-

евтината безвкусица. Какво да кажем за мъките при различни болести, когато 

тялото е понякога така изтощено, че от прежния човек са останали само жалки 

мощи? Страдащите не могат да се възползват дори от това, което им е останало, 

нито да заместят с нещо липсващите телесни части, нито да чуят от някого 

утешителна дума, понеже всички странят от гнойта, разтлението и зловонието, 

които измъчват така силно и самите страдалци, че те предпочитат да подирят 

изход от мъките си във въжето, пропастта или меча. Дори да приемем, че и в 

този случай никакво телесно страдание не засяга душата (което, прочее, би било 

невероятно)75, кой ще опише достатъчно пълно безпокойствата, които поражда 

в душата на младини все още здравото тяло?76

                                                           
74  Буквално: за един обол, сиреч за най-дребната монета в Древна Гърция, равна на една шеста 
от драхмата. 

 Защото за хората е невъзможно 

да останат хора тогава, когато, заливани от вълните на всячески помисли, те се 

снизяват до природата на безсловесните твари. Низшата част на душата, 

задължена да се подчинява на разума, се възползва от случая, в наглостта си се 

75  Platon, Phd., 66a. 
76  Basilius Magnus, In Ps. LXI, 2 (PG 29, 473A). 
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възправя срещу ума77 и не иска повече да го слуша, ами, превземайки душата, 

надява на разумните и благопристойни размишления усмирителната риза на 

бягството и безчестието и, налагайки господството си над нея, я влече към 

случайното, презирайки добродетелта като слабост и смятайки само злото за 

израз на мъжественост; в последна сметка тя довежда човека до постоянно 

пиянство, до всякакви своеволия и закононарушения, с една дума дотам, че той 

остава човек само по име, но е напълно лишен от някогашния си човешки 

облик. Така че тялото причинява страдания на душата еднакво чрез насладите и 

неприятностите, но по-голяма е вредата за нея от разпуснатостта му, също както 

коларят си изпаща повече, когато поради лошо подбраната и неумерена храна 

конете му са изпълнени със сила и  препускат неудържимо78, нежели когато, 

недохранени и измършавели, пристъпват спокойно.79

 

 

20. Всичко това е казано срещу онези, които смятат, че при хората след 

смъртта не остава нищо, ами всичко загива, и затова им се струва, че смъртта е 

най-лошото, можещо да споходи човека. Струва ми се, че то трябва да е 

достатъчно, за да убеди тия, които не са съвсем тъпоглави, че освен този живот 

тук има и друг и че ние ще бъдем спасени и ще просъществуваме чрез най-

значимото и божественото в нас. Прочее, аз изпуснах най-важните и силни 

доказателства, чрез които би могло да се види, че с казаното се съгласуват и 

божествените прорицания, обещаващи на добрите сред людете след този живот 

друг, тъй приятен и сладостен, че с думи не може да бъде описан - но го сторих, 

понеже исках да използвам в беседата си по-прости и по-нагледни примери. 

Сега остава да се обърна към третите и да им докажа, че и техните 

разсъждения не са свободни от необоснован страх. Разбира се, в преизподнята 

тукашните прегрешения ще бъдат наказани и сегашните безмерни наслади там 

ще бъдат възмездени с много мъки - неоспоримостта на това схващане се 

доказва не само от съгласието на всички мъдреци, но и от уравняващата всичко 

Божия справедливост, непоклатимата вяра в която пазят всички, дори най-

безсрамните. Защото не е редно да смятаме, че някое благо ще липсва у 

всеблагия и всесъвършен Бог. А справедливостта е благо за всички, особено за 

                                                           
77  Platon, Rep., 440b. 
78  Idem, Nom., 672c. 
79  Basilius Magnus, De virginitate, 8 (PG 30, 685A). 
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властващите, доколкото без нея властта им би била съпроводена с много 

грешки; най-голяма и съвършена власт има обаче Бог, той е най-великият 

властелин, понеже нито има някой над него, нито пък сам той се нуждае от 

нещо, та тази нужда да го застави поне донякъде да се подчини другиму. 

Извисявайки се над всичко и отгоре наблюдавайки делата човешки, той 

непременно избира справедливостта за своя помощница и според нея отрежда 

на добрите награда, на лошите наказание - а това е дело единствено на 

справедливостта. И тъй, ако Бог е благ, той неипременно ще увенчае добрите 

люде със слава, а на злите ще наложи наказания, които ако не ги споходят тук, 

ще ги стигнат след смъртта им. Защото не е възможно справедливостта да не 

отдава според заслугите. 

 

21. Ако това е истина, не бива да причисляваме смъртта към най-

големите злини. Ако тя беше причината за изтърпяваните след нея мъки, то, 

разбира се, човек би трябвало да я ненавижда, защото чрез нея ще изтърпи беди 

и нещастия. Но ако след края на живота едни се устемяват към слава, а други са 

отведени за мъчения, нима на смъртта трябва да припишем това, което се 

случва? Не, ние по-скоро трябва да виним живота за онова, което ни чака, 

защото наказанията са не за умрелите, ами за лошо живялите. И ако мъките ни 

отвращават, то по-справедливо би било да пренесем омразата си от смъртта 

върху живота, от който идва злото в душите, за което след това сме наказвани; а 

смъртта е напълно невинна, понеже не тя е причината за сетнешните страхотии. 

Ако й приписваме всичко лошо, което настъпва след нея, то защо да не свържем 

с нея и въздаянията на праведниците? Защото и добрите ще се възрадват след 

смъртта, така че, премисляйки всичко, би следвало да я наречем колкото зла, 

толкова и добра. А ако гледаме истината, би трябвало даже да признаем, че 

смъртта е по-скоро добра участ. Защото живялите праведно тя отвежда към 

наградата за добродетелността им, а у порочните слага край на лошавината им, 

която - биха казали разумните люде - е по-мъчителна от всякое наказание. 

 

22. Затова не смъртта трябва да обвиняваме заради заплашващите ни 

наказания, ами самите себе си и робуването ни пред насладите, защото като 

опозоряваме с тях душите си, превръщаме следсмъртния съд за нас в нещо 

толкова страшно; пък ако ги бяхме избягвали, нищо не би ни пречило да 

http://philosophymedieval.wordpress.com/�


Димитрий Кодонис[Type the company name] 
Слово за презрението към смъртта 

25 

 

http://philosophymedieval.wordpress.com  
 

смятаме смъртта за благодетелка, доколкото ни отвежда по-бързо до наградите 

за добрините ни. Следователно не от смъртта е страхът ни, ами от съвестта ни е 

трепетът, какъвто изпитват и сторилите нещо ужасно. Те тръпнат пред деня на 

присъдата и, усещайки приближаването му, едва не се задушават от страх, 

защото ще трябва да страдат заради онова, което са дръзнали да извършат. “Пет 

дена остават - казват те -, четири, три, и накрая ще дойде онзи ден, от който най 

се боя, треперя и се отвращавам”.80 Нещастнико, какво лошо има в този толкова 

страшен за тебе ден81, в който мнозина кадят благовония и правят възлияния за 

победата си, приемат венците си и получават наградата си? Но ти, който си 

своеволничил, сега се страхуваш като ония, дето чакат полагащото им се по 

закон наказание. Впрочем, щом веднъж бъдат осъдени, те не могат  да избегнат 

участта си, докато покаянието, осъждането на стореното и воденето сетне на по-

благоразумен живот снема от нас строгата присъда и позволява да се надяваме 

на нещо по-добро. И ако за тях случващото се след смъртта е основателна 

причина да се страхуват, то нека изправянето на живота смекчи този страх. Но 

това зависи от нас, от собствената ни воля, и така страхът ще изчезне, а в 

душите ни на мястото на предишните тревоги ще се настани едно чудно 

спокойствие.82

 

 Така че защо се оплакваме, след като държим в ръцете си 

средството за освобождаване от страхотиите? Ако някому не се нрави 

добродетелният живот или смята, че не всекиму се удава да се върне към него, 

след като е вкусил различни наслади, то и нему самия е ясно, че причина за 

страха му е разпуснатостта и изнежеността на душата. И той сам ще се съгласи, 

че няма такава причина за сериозните люде. Следователно страхът идва не от 

самия факт, ами от глупостта на ония, дето не желаят да се поправят; подобно 

на измамник, доведен в съда, които не помисля да върне дълга или да измоли 

опрощение от съдиите, ами се жалва от дългия път и заявява, че би предпочел 

да задържи незаконно придобитото, а сетне обвинява осъдилите го и дори други 

хора, нямащи нищо общо със случая. Безумецо, върни това, което държиш 

противозаконно, и ще видиш как съдиите ще ти станат приятели; а докато 

спориш, в себе си търси причината за бъдещите страдания. 

                                                           
80  Aristophanes, Nub., vv. 1131 - 1133. 
81  Basilius Magnus, In Ps. XLVIII, 2 (PG 29, 436D). 
82  Idem, In illud: Attende tibi ipsi, 7 (PG 31, 213C). 
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23. Така вместо на третите отново попадаме на първите, сиреч на ония, 

дето се боят от смъртта заради загубата на насладите; оказва се, че и тези винят 

смъртта не за друго, ами задето слага край на удоволствията. Понеже са 

страстно привързани към тях, те смятат за непоносимо всичко, което пречи да 

им се наслаждават. Но те и превъзхождат първите по това, че ограждат 

невъздържаността си с някаква благопристойност. Не е никак трудно да бъдат 

оборени, понеже могат да бъдат уличени и чрез собствените им думи. Защото, 

любезни, ако предусещането за наказанията прави страшна за тебе смъртта, 

защо не избягаш поне малко от насладите, защо не освободиш душата си от 

смазващата я тежест, защо не замениш едните наслади с други - опасните с 

безопасни, нищожните с велики, временните с вечни? Ако робуваш на 

тукашните наслади, ти и този живот ще прекараш в тревоги, в постоянен страх 

трепет и страх от наказанието, и няма изобщо да почувстваш споменатите 

удоволствия, а едва в бъдеще ще се докоснеш до онова, за което сега копнееш. 

И ако поне за малко се вразумиш и заживееш благоразумно, ти и в бъдеще ще 

бъдеш щастлив, понеже не само че ще изчезнат всички неприятности, ами и ще 

ти бъдат предоставени в преизобилие всички блага. Но ти очевидно се 

услаждаваш с мимолетни неща, забравяш свободата си и затова си принуден да 

живееш в постоянна боязън; а желаейки да се освободиш от твоя позор, ти 

приписваш на смъртта причината за страха си, а би трябвало по-скоро себе си да 

виниш за пристрастеността си към нечестиви неща. 

Обобщавайки можем да кажем, че за страха от смъртта има две явни 

причини: или невежеството кара някои хора да смятат, че не са нищо друго 

освен тяло, или, ако приемат нещо друго освен тялото, те все пак са на мнение, 

че то и съществува, и загива заедно с тялото. Затова с наближаването на края те 

тръпнат от ужас, сякаш след смъртта нищо няма да им остане, и отдаващите се 

на насладите се измъчват в очакване на раздялата с тях, защото нямат надежда, 

че някъде другаде ще намерят по-приятни и чисти удооволствия от плътските. И 

те с право си тръгват от живота със сълзи, понеже за тях са загубени всяко благо 

и цел. 
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24. Тези две неща възникват едно от друго. Робуващият на насладите 

смесва напълно душата с тялото и не е в състояние да я види чиста83; тогава 

човек постоянно се натъква на тази смес, чувства, че душата му е изцяло 

примесена в цялото тяло, както малко злато в много неценни метали, и като лош 

рудар не е в състояние - поради недостиг на знание - да отдели както трябва 

едното от другото, ами се води по привидното и твърди, че човек е онзи, който 

се пресища с възможно най-много наслади и че полза има единствено от ядене, 

пиене и разврат. Онова, което Сарданапал изписал - както казват - на паметника 

си84

 

, такъв човек е записал с неизтриваеми букви в душата си; а това не би 

станало, ако беше усмирил чрез въздържание жаждата си за наслаждения и ако 

приемеше не като вредно, ами като полезно за себе си това, че трябва да се 

откаже от тях. Защото, отвързвайки се малко по малко от тялото и привиквайки 

да се самонаблюдава, той не само ще познае себе си, ами ще стане зрящ и за 

истината и нетелесните същности, ще проумее, че тялото с нищо не допринася 

за това съзерцание, и ще открие душата си, пребиваваща в умозримия свят без 

тялото и съществуваща сама по себе си дори преди смъртта, толкова по-

прекрасна и силна, колкото по-малко е причастна на тялото. 

25. Ако човек привикне с мисълта за това, той няма да се измъчва заради 

разпада на телесните членове, нито ще се бои за себе си, ако е убеден, че душата 

остава, когато се отдели от тях. Ала насладите смесват душата с тялото, 

лишават я от възприятие за себе си и я изпълват със страх и невежество; именно 

поради незнание тя все повече се заплита в насладите и свързаните с тях 

нечистотии, за лошавината й няма вече никаква граница, насладите я правят 

невежа, а а невежеството я захвърля в пропастта на насладите.85

                                                           
83  Idem, In Ps. VII, 3 (PG 29, 236A). 

 И това е 

разбираемо б защото всеки човек дири доброто, за него говори, размишлява и 

действа. Няма човек дотолкова зъл, че да иска лош край за себе си и делата си. 

Ако със знание и усърдие се е добрал до природата на доброто, то той го следва 

като светлина и така вижда ясно накъде трябва да бърза, неотклонно върви по 

84 Сарданапал е последният асирийски цар, загинал при обсадата на столицата Ниневия около 
880 г. пр. Хр. Надгробният му надпис е известен на цялата античност. Cf. Aristoteles, fr. 90, Rose;  
Diodor, Bibliotheca, II 23, 3; Cicero, De finibus, II 32, 106; Augustinus, De civitate Dei, II 20. - В 
дневника си за 1822 година (№ 1138) Франц Грилпарцер привежда следния надгробен надпис: 
Haec mihi porta est ad inferos: quid ibi reperiam nescio. Scio quae reliqui. Abundavi bonis omnibus: 
ex quibus nihil fero mecum, nisi quod bibi atque edi quoque inexhausta voluptas exhausit. 
85  Basilius Magnus, De leg. libr. gen., 7 (PG 31, 584B); De virginitate, 40 (PG 30, 749B). 
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пътя си  и стига целта, където свършват мъките му и, съединен с причината за 

битието и живота, той пребивава в увереност, че никога няма да бъде лишен от 

битие и живот. Ако пък поради някакъв свой порок той не познае собствената 

си цел, както синове, отсъствали дълго или били в плен на варварите, не 

познават дома си, пак няма да угасне в него стремежът към добро, понеже той 

му е вроден. Само че, търсейки на какво да опре любовното си желание, той 

поради непознаване на доброто се вкопчва в призрачните му образи и подобия, 

отпада от истината и знанието, постоянно се носи сред мнения и заблуждения, 

неудържимо се устремява към телата и случващото се с тях, вземайки за истина 

сянката. Вместо благото той цени приятното и се привързва към него, вместо на 

произлизащата от първото истина се радва на лъжата, поради невежеството си 

се отдава на нечисти наслади и се съгласява да им робува цял живот, убеден, че 

именно те са благото. Това е най-голямото нещастие, нечистотата и мракът, в 

които - както правдиво е речено86 - ще тънат непосветените. От това именно 

трябва да се пази всеки човек, който иска да живее истински и щастливо; той 

трябва да се държи според силите си за истината и знанието, да се 

противопоставя на плътските наслади, за да не търси, блуждаейки в 

невежеството си, благото там, където то не е, и като си въобрази, че го е 

намерил, да слугува всъщност не нему, ами на приятното. И да внимава да не би 

преизобилието на наслади и собствената му неразумност да не затъмнят окото 

на душата87

 

, така че човекът да прекара живота си в непознаване на истинските 

блага. Който обаче съразмери и настрои делата си изцяло според най-

прекрасната от всички хармонии, ще открие и вече ще знае, че душата му е 

безсмъртна, и занапред не само няма да се бои от смъртта, ами ще страда, ако тя 

се бави, и ще се моли на Бога да му я прати, за да може по този начин да стигне 

до по-добрия живот. 

 

 

 

Превод от старогръцки: Цочо Бояджиев 

                                                           
86  Platon, Phd., 69c. 
87  Ibidem, 99e. 
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