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§ 10. „ЗАБРАВЕТЕ ЗА КОВЧЕЗИТЕ“: ХОЛИСТИЧНАТА 
СПИРИТУАЛНОСТ И НОВИТЕ ПОГРЕБАЛНИ ПРАКТИКИ 

 
д-р Теодора Карамелска, гл. ас.   

департамент „Философия и социология“ на НБУ 
  

 
„Вярващ, но не религиозен“ 
Американският социолог Браян Уилсън твърди, че предсказанията нямат място в 

социологията и че можем да говорим по-скоро за очаквания и тенденции, особено що се 
отнася до религията в общества, в които хората отдавна са поставили съдбата си под 
собствен контрол, а социалната им организация далеч не е разбирана като дадена от Бога 
структура224. Затова без претенция да прогнозирам бъдещата поява на конкретни 
феномени в тази сфера, в статията си ще се фокусирам върху една тенденция, която е 
резултат от размиването на границите на религиозното поле в късно модерните общества 
и от  отчетливата пролиферация на алтернативни спрямо традиционните погребални 
практики. 

Макар секуларизацията да е довела до делегитимиране на религията, „въплътена в 
социална институция“, за повечето съвременни изследователи на религията това далеч не 
означава, че религиозността е изчезнала от  екзистенциалния хоризонт на съвременния 
човек. По-скоро се приема, че всеобхватните усилия по предефиниране на наследените 
нормативни традиции (най-вече на „пастирската власт“ на християнските църкви) водят 
до замяната на предзададените догматични рамки и бюрократизираните посредници със 
строго персонални верови синтези. Оттласкването от  институционализираната религия 
има своето отражение и в възхода на понятието „спиритуалност“: то  маркира 
възможността за свободно, безпроблемно подбиране и смесване на вярвания и практики 
от различни, включително взаимоизключващи се традиции и се е превърнало в една от 
най-атрактивните форми на субективно преживяване на трансцендентното (успоредно 
с фундаментализма като радикално антидемократичната, склонна към насилие 
набожност). Именно това настояване за правото на автономен и независим от 
религиозните институции верови опит е сред основните мотиви все повече европейци да 
се самоопределят като „вярващи“, а не като „религиозни“225. В  тази връзка съвременни 
изследователи като Чарлс Тейлър и Хосе Казанова например, обсъждайки промените в 
религиозната култура, говорят не толк ова за упадък или завръщане на религията, а за 
трансформиране на социалните й  форми226 – една насока на теоретична рефлексия, 
подета още в първите две десетилетия на ХХ век от германски учени като Георг Зимел и 
Ернст Трьолч и развита систематично през 60-те години от Томас Лукман в Невидимата 
религия227. Казано накратко, тази трансформация предполага субективиране на веровия 
опит, което овластява самите индивиди свободно да решават какви обвързаности да 
поемат, с какви регулации на начина си на живот да се съобразяват. Водещо значение 
																																																													
224 Wilson, B., Prediction and Prophecy in the Future of Religion – In: Predicting Religion. Christian, Secular and 
Alternative Futures. G. Davie, P. Heelas and L. Woodhead (еds.), Ashgate, 2003, p. 64-66. 
225 Вж. повече при Barker, E.,The church without and the God within: religiosity and/or spirituality? – In: Religion 
and Patterns of Social Transformation, Jerolimov, D., Zrinščak, S. and Borowick, I. (eds.), Zagreb, 2004, pp. 23-47.  
226 Вж. напр. Casanova, J., Rethinking Secularization: A Global Comparative Perspective // The Hedgehog Review, 
Spring & Summer, 2006, p. 14. 
227 Тук Лукман въвежда разграничението между обективна и субективна ортодоксия, аргументира тезата за 
приватизиране на религиозния опит и  настоява, че в модерните общества религията съществува и  извън 
църковните институции, под други форми. 
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придобива собственото им усещане за смисъл, търсен и откриван самостоятелно, а не през 
предзададени авторитети.  

Критичното отношение на определящите се като „вярващи, но не религиозни“ към 
християнските църкви, независимо от  деноминацията, обикновено кореспондира с 
подчертан интерес към източноазиатските религиозно-философски учения или към 
културата на движението ню ейдж (към което се включа и неопаганизмът). В 
западноевропейски контекст тенденцията е ясно изразена: още преди десет години в 
Англия например йога са практикували около 400 000 души, тоест повече отколкото по 
онова време са редовните енориаши на методистката или на петдесятната църква228, а 
проведено през 2015 г. национално представително емпирично изследване в Германия 
показва, че около 15,7 милиона германци практикуват или се интересуват от йога229. И в 
двата случая най-често това са жени, живеещи в големите градове, с високо образователно 
ниво и добра професионална реализация. Междувременно лайтмотивът „вярващ човек 
съм, но не и религиозен“ може да бъде разчетен все по-често и в български 
социологически анкети, тематизиращи религиозността. Общото между интервюираните е 
на най-вече убеждението, че „Няма само една вярна религия, а всички големи световни 
религии съдържат някои основни истини“ (според EVS 2008 40,9%), както и причастност 
в „много голяма степен“ към твърдението „Аз си имам свой собствен начин да 
контактувам с Бог, без помощта на църкви или религиозни служби“ (EVS 2008 22,0%). Ето 
какво споделя една жена на 50 г одини от  София в биографично интервю: „Аз не съм 
религиозна в класическия смисъл на думата, имам своите вярвания във всемирни закони, 
които смятам, че са енергийни, проникват навсякъде и ни свързват… Дори бих казала, че 
ни дават възможност за някакво собствено развитие. Мисля, че това е основната разлика 
с типичната религия, където всичко е предопределено и се ръководи от една, бих казала, 
еднолична власт, която е в позицията, поне на мен така винаги ми се е струвало, не на 
учител, а на съдия. Мисля, че съвременният образован човек трудно приема да бъде съден, 
трудно приема този тип авторитети. Поне за себе си мога да го кажа със сигурност“ (Р-50; 
авторов архив).  

Самоопределящите се като „вярващи, но не религиозни“ българи обикновено са 
дистанцирани спрямо аскетичните практики на християнството и присъщата му 
емоционална логика – чувството за вина, смирението, тъгата, греховността, страданието в 
името на Бога. Те оспорват традиционните властови претенции на БПЦ, ритуалността на 
богослужението, мъжката доминация в лицето на свещенослужителите, богословието, 
която не провокира интелектуално и често пъти е резистентно към рефлексия, практиките 
на изключване или на принудителност като изповедта. Вместо неделното богослужение, 
те предпочитат да развиват вярата си в определена висша сила, енергия или космическо 
начало под формата на участия в семинари, в курсове за духовно самоусъвършенстване 
или посещения на холистични центрове. Така те практически извеждат „сакралното“ 
извън институционалните храмови пространства и го локализират според собствените си 
предпочитания – в извори, дървета или в личното, „вътрешно“ пространство на душата 
(Woodhead, 2013): „Не нужно да отидеш на някакво специално място, защото храмът е в 
нас самите и, да, тия места, където има изградени някакви храмове, те със сигурност са 
много силно енергийни, но аз мисля, че най-големият храм, освен нашето тяло , е и 
природата“ (Р-36; авторов архив).  

В социологията на религията подобен тип нагласи и свързаните с тях  жизнени 
практики се обозначават с понятието „холистична спиритуалност“, което се свързва най-
общо с тезата за неделимото единство на човешкото тяло, ум и душа. За това холистично 

																																																													
228 Heelas 2006. 
229 Cramer, H. 2015. Yoga in Deutschland – Ergebnisse einer national repräsentativen Umfrage // Forschende 
Komplementärmedizin Issue 22, S. 304-310. 
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разглеждане на човека, чиито практически измерения са изключително разнообразни, 
съществуват различни теоретични концептуализации, които могат да се обобощят по 
следния начин: 1) спиритуалността като нова форма на религиозност, фундаментално 
различна от  доминираната от  християнството европейска култура; 2) като теистичната 
картина за света без предзададени рутини и доктирни, търсеща разгръщане на „по-висшия, 
автентичен Аз“ и на креативните му заложби; 3) като контракултура, антимодернистичен 
код, разрив с нормативните ценностни модели на модерността; 4) като резултат от 
психологизирането на религиозността или средство за преодоляване на кризисни 
житейски ситуации – каквито са телесното страдание или потребността от  ревизия на 
рутинни поведенчески модели. Независимо различието в акцентите, като решаваща 
разлика между холистичната сиритуалност и религията всички изследователи изтъкват 
това, че при спиритуалността субектът е мястото на конституиране на отношение към 
трансцендентното. Той е (само)овластен да избира формите на своята връзка с 
божественото, които са резултат от  личния му биографичен опит и преживявания, 
интуиции и рефлексии. Това означава съзнателно и без посредници отнасяне към дадена 
трансценденция – космическа сила, божество, универсална енергия, Terra Madre – или в 
по-радикализирания вариант – насочване на трансценденцията навътре, към самия Аз и 
дълбочината на собствената душа, към активиране на сетивата чрез връзка със собствената 
телесност. Британските социолози Пол Хийлас и Линда Удхед неслучайно наричат това 
дълбинно културно изместване, при което човешката личност става свещен обект, Self 
Spirituality или do-it-yourself religions, „религии на Аза“. Разбира се, съществува поле на 
частично препокриване между християнската и т.нар. холистична религиозност, видимо 
например в разпознаването на едни и същи морални ценности. Но обикновено 
препокриването е свързано със своеобразна доктринална редукция – съдържанията да се 
заместват от афекти, търси се не ‘спасение на душата’, а самоосъществяване; медитацията 
цели по -скоро отпускане на тялото ; моралното дисциплиниране отвън не се смята за 
приемливо; интересът към идващите от  Азия техники на грижа за тялото  и лечение с 
неконвенционални медицински средства се съчетават с концепцията за „friendly God“ / 
„Gott zum Kuscheln“230. 

При цялото многообразие на спиритуалните вярвания съществуват два общи 
помежду им принципа: първо, убеждението, че всички материални и нематериални „неща“ 
във вселената са взаимосвързани и че промените в един космически елемент въздействат 
върху цялото. Подобна взаимосвързаност е назовавана „жизнена енергия“, „биополе“ или 
„универсално съзнание“, от което всичко произтича, и към което всичко се връща – един 
принцип, заимстван от  гностицизма и източноазиатските религиозно-философски 
традиции. В  контекста на холистичната спиритуалност обаче той не е обвързан с 
отхвърляща света, човешкото тяло  и естествените му потребности аскеза. Под влияние 
най-вече на антропософски и неортодоксални интерпретации на хиндуизма и будизма 
телесността се възприема не като обект на непрестанно страдание или източник на 
ограничения, а като физическо въплъщение на душата, което разкрива достъп до 
вътрешния живот и емоциите, до дълбочината на „автентичния“ живот, до уникалния 
вътрешен Аз на личността. Това схващане насърчава психологизирането на религиозния 
опит и дава възможност на „спиритуалните търсачи“ да установят контакт с най-
интимните си дълбочини (например с астралното си тяло). Убедени, че „силата се ражда 
отвътре“, те развиват позитивна нагласа към тялото, чиито емоции и функции могат да се 
овладяват, контролират и удължават във времето (чрез йога, медитации, здравословно 
хранене, неконвенционална методи за лечение и т.н.): „Когато почваш да се занимаваш 
сега с йога, веднага те фокусират върху връзката осъзнаване – тяло“ (Р3, 57 г.; авторов 
архив).   
																																																													
230 От нем. „Бог за гушкане“. 
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Втората ключова за холистичната спиритуалност характеристика е вярата в 
прераждането – не в религиозния хиндуистки контекст на кармична, вкл. социално 
въплътена предопределеност – а като универсална обързаност на всички живи същества 
във времето. Прераждането се схваща антропософски като възможност за по-висше 
развитие чрез следващи един след друг животи и за разширяване на автентичния човешки 
потенциал. Оттук произтича и етическата максима за отговорно към собствения Аз 
отношение, изразяващо се в повелята за себеразкриване към по-висши духовни нива231. 
Този процес на индивидуална трансформация обхваща обаче не само настоящотто 
съществуване, но и постморталното съществуване: представите за това какво се случва 
с тялото и душата след смъртта, които в холистичната спиритуалност са свързани най-вече 
с дистанциране спрямо християнската есхатология232 и с различни стратегии за 
преодоляване на ограниченията на линейното време и физическото пространство чрез 
постигането на нови нива на духовна опитност. 

 
Между сакрализацията на Аза и „изчерпания Аз“ 
Възходът на холистичната спиритуалност води до появата и на нови инсценирания 

на смъртта, стимулирани допълнително и от  промените в законовата регулация на 
погребалните практики през последните двайсет години233. Либерализирането на правната 
рамка води до насърчаването, най-общо, на две тенденции: от  една страна на стремежа 
към утвърждаване на човешка уникалност, включително post mortem, а, от  друга, на 
деперсонализацията чрез връщане към универсалната космическа енергия или към 
природата, чиято цел е преодоляване на „изчерпания“ в рамките на този живот Аз.  

Свръхиндивидуализацията на живота в късната модерност изисква и 
свръхиндивидуализация на смъртта, гласи известната теза на Улрих Бек: „Смисловата 
архитектура на собствения живот става разбираема едва откъм неговия край, откъм 
смъртта“234. Според Бек живеенето според собствените мащаби се прехвърля 
рефлексивно и върху смъртта, като край на собствения проект за протичане на живота. В 
резултат от  това концепцията, че „всеки човек е индивидуалност и в смъртта си“ 
придобива все по-широка публичност в САЩ и в Западна Европа през 90-те години на 
миналия век, свидетелство за която е и появата на нова пазарна ниша. Регистриран е бум 
на предлагането на строго персонализирани надгробни паметници, а от  няколко години 
във Великобритания дори се присъжда годишна награда за „най-необичаен гробищен 
мемориал“235. На тази тенденция в български контекст подробно се спира Боряна 
Бунджулова, която анализира контрола над постмортталната идентичност и 
биографизирането на смъртта чрез визуално представяне на вещния свят на покойника 
върху надгробните плочи в Централните софийски гробища (изображения на любими 
предмети, хобита и предпочитания, личен почерк или подчертаващи индивидуалността 
артефакти)236. По същото време се появяват и първите виртуални гробищни паркове: те 
представляват „места“ в интернет, където първоначално се изказват основно 
съболезнования за починали домашни любимци. Тези нови форми на дигитална 
възпоменателна култура привличат все повече потребители, тъй като разходите за 
																																																													
231 Вж. напр. Щайнер, Р. Прераждане и карма и тяхното значение за съвременната култура, Стара Загора: 
Издателство „Даскалов“, (без данни за годината).. 
232 Вж. Гончарова, Г . Дехристиянизация на смъртта в Европа: случаите на Великобритания, България и 
Румъния // Християнство и култура бр. 6 (73), 2012, с. 84 и сл. 
233 Venbrux, E., Th. Quartier, C. Venhorst, B. Mathijssen (еds.). Changing European Death Ways. Death Studies. 
Nijmegen Studies in Thanatology, Bd. 1., 2013. 
234 Beck, U. 1997. Eigener Tod – eigenes Leben. Vergänglichkeitshoffnungen – In: ders., U. Erdmann-Ziegler 
(Hrgs.) Eigenes Leben. Ausflüge in die unbekannte Gesellschaft, in der wir leben. München: C.H.Beck. S. 172. 
235 http://www.namm.org.uk/ 
236 Бунджолова, Б ., Представи за смъртта на територията на Централните Софийски гробища. Символни 
измерения на социалните дистинкции // Онлайн списание за културни изследвания Семинар_БГ, бр. 9, 2013. 
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поддръжката им са относително ниски, а предлаганата свобода за индивидуално 
оформление голяма – на тях  могат да се качват фотографии, стихове, видеа, музика; за 
разлика от  еднократните обяви във вестници, страницата може да бъде посещавана 
постоянно, а делокализирането на траура спестява време за посещение на гробища. В 
онлайн парковете са запазени някои елементи от християнската траурна символика – 
например в един от сайтовете „се палят“ около 150 000 свещи месечно237. Превръщайки 
постепенно дигиталните гробища в не само в „място за мъртвите, но и за живите“, 
доставчиците на тази услуга започват да п редлагат също така онлайн-семинари за 
опечалените близки, форуми за психологическа и духовна подкрепа и дори трезори, 
където приживе човек може да се съхранява документи, които би искал да станат 
публично достояние след смъртта му. Така макар телесността да е изчезнала, личността се 
„запазва“ чрез символно важни за нея и виртуално достъпни за близките й репрезентации.  

 

 
 
Източник: http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/umwelt/grabstaette-im-internet-eine-

community-fuer-tote-11532115.html 
 
Втората обща тенденция, маркирана с възхода на холистичната спиритуалност, е 

свързана със стремежа към преодоляване на ограниченията на „ума, тялото и душата“ чрез 
пълно разтваряне на с убектността. Един от  най-симптоматичните примери в това 
отношение е силно повишеният през последните две десетилетия в общоевропейски 
контекст интерес към кремацията и разпръскването на тленните останки сред природата. 
Тази практика, смятана от довоенните поколения за неприемлива и будеща възмущение 
(макар че е официализирана в Западна Европа още през ХІХ век), става все по-
разпространена – в Германия например 60% от погребенията днес са след кремация, а във 
Великобритания, където съществуват близо 240 крематориума, са над 75 %. Независимо 
дали се възприема като съзнателно противопоставяне срещу християнската традиция, като 
съобразяване с ускорената разнопосочна мобилност на съвременните семейства, или е 
израз на недостиг на гробни места, масовото практикуване на трупоизгарянето показва 
устойчива промяна в ценностните нагласи и предпочитания за начина на раздяла с 
покойниците. Израз на тези промени е например регламентирането на възможността за 
съхранение на погребални урни в домашни условия (вече и у нас238), а не задължително в 
паметна стена в рамките на гробищния парк. Заравянето на урната в собствената градина 
или поставянето на тленните останки в капсула от водоразторим материал и пускането й 
езеро или река са само част от умножаващото се екстериториализиране на погребалните 
практики и извеждането на смъртта извън институционално задаваните – от държавата 
или църквите – рамки. В тази връзка германският изследовател Норберт Фишер говори за 
																																																													
237 Ето само няколко от десетките сайтове в интернет: www.trauer.org; www.infrieden.de; www.trauer.de; 
www.strassederbesten.de; virtualeternity.com.  
238 Вж. Наредба за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Столична община 
от 26.04.2007 г. 
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„отвързани гробища“239. Смъртта вече не е изтласкана, дисквалифицирана или 
опитомявана, а е вписана обратно в познаните и близки до всекидневния опит топоси240. 
Така отслабването на обвързващата сила на християнската есхатология води не само на до 
радикално интимизиране на раздялата с покойника, но и до нейната дедраматизация, до 
отмяна на „извънредното положение“ (Роланд Барт), в което ни преди ни е поставяла 
смъртта. Оттук и гробището вече не е граница, която ни отделя от  жизнения свят, не е 
твърдо дефинирано и физически маркирано пространство, а траурът постепенно престава 
да бъде ритуал с колективно обвързващ сценарий и фиксирано протичане (например 
панихиди за 40 дни, шест месеца, една година от смъртта и т.н.). 

 
Назад към природата 
Синтезът между природа и смърт, разбира се, не е феномен на късната модерност 

– нека си припомним само ренесансовите художествени интерпретации на идиличния 
пасторал на Аркадия или градината, която според Жан-Жак Русо е идеално място за 
сливане с природата, а също движението rural cemetry в Съединените щати, водещо 
началото си от ХVІІІ век или пантеистките обертонове в творчество на Гьоте, за когото 
„целта на живота е самият живот“. Дори бегъл преглед на британското списание More to 
death показва огромното разнообразие от  предлагане на ковчези и погребални савани, 
изработени от  естествени биоразложими материали, както и на възможности за 
погребения с грижа за околната среда241. 

 

 
 
Източник: http://www.brainerddispatch.com/lifestyles-tech/3635087-greenest-

goodbye-composting-dead  
 
Липсата на гробищни места, опасенията от замръсяване при кремацията242 и най-

вече желанието за завръщане в природния кръговрат водят до увеличение на ръста на т.нар 
екологични погребения. Те дори са обявени от организацията Грийнпийс за един от 77-те 
начина да се постигне „по-добър свят“243. През 90-те години в САЩ например 
популярност набират т.нар. Eternal Reefs, при която кремираните останки се оформяни 
като „перли“, от които се изграждат изкуствени рифове в океана и по този начин се отдава 

																																																													
239 Benkel, Th. (Hg.), Die Zukunft des Todes: Heterotopien des Lebensendes. transcript Verlag, 2016. 
240 Nassei, A. G. Weber, Tod, Modernität und Gesellschaft: Entwurf einer Theorie der Todesverdrängung. VS Verlag 
für Sozialwissenschaften, 1989. 
241 Вж. напр. http://www.familytreefunerals.co.uk/coffins/; http://www.naturaldeath.org.uk/ 
242 Количеството живак в атмосферата се увеличава с от 2 до 4 грама на кремация (заради зъбните пломби). 
Освен това в световен мащаб заради кремации в атмосферата се отделят над 6,8 милиона тона въглероден 
диоксид годишно. 
243 Tu Was!: 77 Tipps für eine bessere Welt, GREENPEACE Media GmbH, 2011. 
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„непрестанна почит към живота“. С цел да допринесат и чрез смъртта за възстановяването 
на околната среда чрез създаването на нови хабитати за риби и корали днес по 
крайбрежието на щати като Флорида, Мериленд, Вирджиния са изградени над 1800 
подобни рифа. 

 

 
 
Източник: http://www.eternalreefs.com/the-eternal-reefs-story/what-is-an-eternal-reef/ 
 
Проектът Capsula Mundi на италианските дизайнери Анна Сители и Раул Бретцел 

предвижда създаването на биоразградима капсула от  нишесте с формата на яйце, 
символизиращо новия живот. Мъртвото тяло се поставя в него в ембрионална поза и се 
засява в почвата, като семе, в основата на дърво, като след време се стига до пълното му 
разлагане сред природата. Според авторите на проекта: „Хората се страхуват да говорят 
за смъртта, това е едно от най-силните табута в съвременото общество. В някакъв смисъл 
нашият проект променя начина, по който хората мислят за това явление. Да видят смъртта 
не като край, а като начин за включване в жизения цикъл, като връщане към природата“. 
Променяйки концепцията за ковчега, те представят смъртта като възможност за нов живот 
под различна форма: „И вместо оградено гробище с каменни плочи и железобетон по-
общият резултат е появата на нова гора“. 

 
 

 
 

 
Източник: http://mindthecork.co.uk/burial-pods-by-capsula-mundi/  
 
Най-широко разпространение днес имат обаче погребенията в горски гробищни 

паркове, където биоразградимите урни с тленните останки се заравят в основата на дърво, 
съпътствани от  някакъв специфичен предмет/знак или пък напълно анонимизирано. В 
Германия само фирмата RuheBiotope (буквално „място за живот и покой“) поддържа 
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над 30 подобни горски местности с вековни дървета, под мотото „Така се свързват живот 
и смърт, вечен покой и жизнено пространство, устойчивост и изчезване“ 244. Един биотоп 
се използва до 99 години, като в него с индивидуални траурни ритуали могат да бъдат 
погребани до 12 човека. FriedWald е друга германска фирма, която поддържа 51 гробищни 
гори на територията на цялата страна. Петра Бах, ръководителка на клона в провинция 
Хесен, твърди: „Колкото различни са горите и хората, толкова и погребенията. Някои са 
малки, тихи и спокойни – мълчалив помен. Други се извършват в по-широк кръг или дори 
се инсценират като пикник… Цветята се прибират след ритуала, защото нищо, което не 
расте естествено в гората, не бива да остава там“.  

 
 

  
 
Източник: www.friedwald.de, http://www.friede-bamberg.de/bestattungen/friedwald/  
 
Промесия245 също е алтернативен на традиционния вид погребение, при което 

тялото се компостира – замразява с течен азот и след това се разбива на части, като се 
извличат металните примеси, течността се съхранява в еко гроб в почвата. В  Швеция 
процедурата вече се използва при погребението на животни. Методът е разработен от 
биоложката Сузане Виг-Месак и през 2002 г. е патентован в 36 страни. Промесията 
ускоява превръщането на органичните субстаниции в неорганични чрез предварително 
криотехнологично гранулиране и изсушаване на тялото. След това то се замразява до – 18 
градуса по целзий, премахват се всички импланти, тялото се слага в разтворим ковчег и 
до 12 месеца то се превръща в хумус.  

 

  
																																																													
244 http://www.ruheforst-deutschland.de/umbettung/ 
245 (лат.) promessum - обещание, предсказание. 
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Източник: http://www.promessa.se/ 
 
Потребността от нелинейно структуриране на времето, от „завръщане към живота“ 

чрез смъртта намира израз и в друг проект със сходна концепция – Urban Death Project на 
Катрина Спейд. Канадската архитектка предлага не просто компостиране на телата без 
никакви балсамиращи процедури, а фабрично производство на пакети с почва за 
отглеждане на цветя, дървета или дори храна, чрез което „мъртвите се завръщат в града“: 
„В тази система ние трансформираме човешко същество в нещо друго. Накрая, крайният 
резултат, материалът, който използваме, е специален и свят. Но това не е човешки 
материал“246.  

Нека завърша все пак с едно предвиждане: вероятно в близко бъдеще примерите за 
подобно „безкрайно отбраняване на човека спрямо смъртта“ чрез 
свръхиндивидуализирани и естетизирани ритуали или чрез деперсонализирано отношение 
към края на живота ще се разпространят още по-масово. Силната еманципационна вълна 
спрямо традиционните легитимации на смъртта ще продължи да води до спад на 
инхумациите за сметка на нови постхристиянски (източноазиатски, антропософски, 
теософски, пантеистки) концепции за отнасяне към мъртвото тяло  и за траур. Тепърва 
предстои да изследваме културната устойчивост на подобни практики, основани на 
„сакрализиране на личността“ или на натуралистки универсализъм. По-сериозният 
въпрос, струва ми се, обаче е дали в крайна сметка няма те да ни изправят отново пред 
твърдението на блажени Августин: „А човек е най-гибелно вътре в смъртта, когато самата 
смърт стане безсмъртна“247. 
 

	  

																																																													
246 http://www.urbandeathproject.org/ 
247 Цит. при ДеЛило, Д., Нула К, София: Обсидиан, 2016, с. 248. 


