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„В началото беше словото“ се 
споделя някъде като една 
кратка история за създава-

нето на света, а пък на друго още от на-
чалото се възпява пророк като всеми-
лостив и милосърден. Дори системата, 
в която съществува човекът да е поли- 
или монотеистична и тогава се усеща 
някакъв изблик на радост или печал, 
т.е. съществува емоцията. Тя не е нищо 
повече от една екзокринна жлеза, коя-
то секретира по различен начин. При 
някои е взривоопасно и импулсивно, 
винаги се подготвя нов секрет, дори 

понякога е заразен и предизвиква 
сходни реакции в останалите. Но пък 
в други случаи той се трупа бавно, по-
степенно, безмълвно и тихомълком 
започва да тече, отвсякъде, в повечето 
случаи от там, където най-много боли. 
Но тук се създава една фалшива ви-
ролентност. Повечето хора са от този 
тип, но малко успяват да се излекуват 
успешно, въпреки че тук може да се 
зададе въпросът какво би било лече-
нието. Настъпва само промяна. И в це-
лия този етап на развитие на човека, 
съществува тази експресия, която по 
най-удобния начин може да се нарече 
възхищението на музата. Музата като 
събирателно от всички музи, музата – 
сборният пункт за минало, настояще 
и бъдеще. Тя покровителства певци 
и музиканти, обучава хората на изку-
ствата, съветва, утешава. Тя има свой 
собствен музей, независимо дали това 
е правилно или не. Този събирателен 
образ на музата, ако трябва да се вкара 
в дрехите на една единствена профе-
сия, която е позната на човечеството 
от началото на неговото съзнателно 
съществуване, това е медицинската 
професия. На остров Кос, там къде-
то се проповядва свещената доктри-
на, че изкуството е вечно, а животът 
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кратък, мястото, дало живот на един 
от първите, осъмнели се в начина на 
предаване на заразявания, Хипократ, 
остава първообраз за лекаря и за не-
говия дълг. Не случайно има връзка в 
неговите разсъждения за неделимост-
та между изкуството и прилагането 
на лекарските знания. Но това звучи 
толкова далечно, недостижимо, почти 
мистично и внася един мирис на доб-
лест, който в повечето случай е толко-
ва мухлясал, че е трудно да се повярва 
как подобно нещо може да ухайва така 
много първоначално. 
Образът на лекаря е винаги едноти-
пен в обществото. В тази негова ед-
нотипност се крие многолистието от 
разлика в характери и мисии, с които 
са надарени тези хора. И въпреки това 
не се чува думата на огледалото – най-
тежкият съдник или по-скоро съдни-
кът, който отсича темпорално бързо 
и естетически грозно – литературата. 
Литературните произведения са един 
огромен фонд от данни и най-вече на 
отразени по определен начин впечат-
ления, които създават един цялостен 
образ, този път става въпрос за обра-
за на лекаря. В световната история 
на литературата не същуствува стра-

на и общност, в която лекарят да не 
присъства, ако не като основен герой, 
то като съпътстващо лице за всички 
нещастия и в същото време като на-
чин за справяне с проблемите. Това е 
нормално и това така трябва да бъде, 
защото светът се нуждае от отдадени 
умове, които да имат понякога изкри-
вени представи за света, именно, за-
щото условията или каузата ги при-
нуждават да направят това. 
Тези дедуктивни факти могат да се 
забележат на всички континенти, в 
многообразно творчество, в умове с 
различни честоти за света, от Америка 
до Азия, от времена на изключителен 
подем до състояния, в което ставаш 
прекалено много зависим от околна-
та среда. Системата на изобразяване 
на човешкото в лицето на онзи, който 
има различен сет от инструменти, да-
ващ му и различен клас правни право-
мощия, е изградена от няколко слоя 
във формата на един стремително за-
острящ се връх.
Началото на конуса или онази част, 
която се вижда от всички, е тривиал-
ното. Там класически първообраз на 
един дори по лермонтовски герой на 
нашето време е д-р Финли. Кротък – 
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мирен и хрисим. Това е той. Завърнал 
се от войната, той не само е жертвал 
своята отдаденост, но също така раз-
бира, че е загубил любима. Всичко, 
освен злобата в неговия свят, е едно 
и също. Готовият да се нахвърли на 
жива плът колега е все там, дебнещ и 
малките грешки на своя познат в ли-
цето на Финли. Д-р Финли може да е 
една позната фигура на европейско-
то общество, Кронин – неговият съз-
дател може да натрупва популярност 
по този начин, но тук има нещо много 
по-важно – изграждането на защита, 
съхранение и опазване на своето или 
по друг начин казано – Цитадела. Още 
едно познато име, още много награди 
стоящи зад това струпване от съглас-
ни и един от последните фронтове, 
в които може да се защити илюзия-
та. Идеализмът съществува заедно с 
младостта, а с напредването на брой 
вдишвания глътки въздух, с увеличе-
ния брой чути и изказани думи и най-
вече видяното, то се превръща в ми-
нало, груба прагматичност и преходът 

на следващата фаза от разбирането на 
делата на Хипократ. Това всичко ста-
ва ясно от делата на Андрю Мейсън, 
който дипломирайки се лети високи 
из своите цели, центрофугирането на 
мечтите му показва един извънредно 
висок хематокрит, а при аускултация 
може и без стетоскоп да се чуе силата 
на клапите. Ентусиазмът, очаквано, 
както само в драма на Кафка, угасва 
от силата на съдбата и подредения от 
самия човек свят, определян като пра-
вилен. Една от малкото сигурни опо-
ри за своята идеологична система, той 
намира в една друга душа – учителка-
та Кристин. Но ето как идва моментът, 
в който зад думите на Кронин се усеща 
един лек загар от Балзак, познат с от-
правяне на заплаха към града – „Или 
ти, или аз!“. Младият Мейсън отива в 
Лондон, големият град развива него-
вия лечителски талант от гледна точка 
на теорията за капитала. Адам-Смито-
вата „скрита ръка“ е правилният за-
вършек за един живот, пълен с борби 
и интриги, отдаденост, непреходност в 
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драматични съдби, дори и д-р Андрю 
да се класифицира като неовиктори-
анска проза. 
В поставянето на дилемата за избор, 
за оцеляване започва да става ясно, 
че тук има огромна не хомогенност от 
чувства и качества. Проценти няма. 
Гаусовата крива ту се изкачва, ту за-
мира. Накрая все се стига до философ-
ското размишление – А сега накъде? 
Фауст много ясно дава отговорът сега 
докъде е било, но останалото няма как 
да се разбере, мойрите винаги спаз-
ват конфиденциалност. Този известен 
учен в немското общество бива излъ-
ган и деморализиран с цел търсене на 
истинския смисъл на живота. Въпреки 
големите достижения, които той е по-
стигнал, той е объркан, защото тради-
ционните и конвенционални начини 
на обучение и решаване на проблеми-
те, които впрочем в голяма степен той 
сам е разработил, не могат да му по-
могнат да разбере всички феномени и 
различия в природата. Във всичките 
части на поемата се усеща нуждата, 
интубирана от Гьоте, за получаване 
на безвъзмездната помощ. Развива се 
един нов рационален начин за създа-
ване на връзка между лекар и паци-
ент, санса или раждането са в основа-
та на промяна на възгледите за света. 
Философията на Фауст е типично уве-
ряване на формата на изказ на модер-
ния човек. Като един замисъл може да 
се приеме, че образът на този лекар е 
откритата форма на хуманността. Той 
притежава всички качества за човеш-
ка възможност и мотивация и въпреки 
това личностната му характеристика 
е една архетипна структура на всеки-

дневния човек. Разбира се, че хегемо-
нията на бита няма как да се пропусне. 
Системата от събития, предвещаващи 
и предшестващи други, няма смисъл 
да се подценява. 
В това може да ви увери един измъ-
чен, но добре лъснат Нобел в ръцете 
на Пастернак с неговия Живаго. Кол-
ко свенливо грешен трябва да е светът 
на един лекар, би си помислил един 
читател. Не е известно количеството 
време, нужно да изтече, за да се раз-
бере, дали подобно съждение трябва 
да е грешно или правилно, но форма-
та на оцеляване с отклик във времето 
и пространството ежедневно и нався-
къде, са напълно добре различими в 
живота на Живаго. Да искаш да бъ-
деш, да можеш да бъдеш и да продъл-
жаваш да бъдеш верен на една кауза, 
отдаденост, равносилна на смисъла 
на човешкото съществуване, е харак-
терна за типична голиатова душа като 
тази на Живаго. Въведените мотиви за 
войните, революциите, влиянията на 
партиите, наличие на грешен плод тук 
се интерпретират по една нехристиян-
ска методика, първообраз на Сцила и 
Харидба. Бог тук е мъртъв, той не съ-
ществува, абстракцията в това поня-
тие трябва да се разясни едва тогава, 
когато се изчисли броят на труповете, 
да се разбере първопричината за глу-
постта в политическа система. Това 
е средата, в която се опитва да вирее 
един красив ум, този на Живаго. Това 
е една орис, която се предава от век на 
век в живота на редовия лекар. Тук се 
застъпва символът за закърнялост на 
системата, нейната трудна подвиж-
ност и геройските усилия, нужни на 
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един самотник в своята идеология 
да направи промените. Това всичко е 
един ключ към началото на началата 
– възприемането на света или правил-
ното подреждане на мисълта, извест-
но в научните среди още като фило-
софска концепция.
Открива се един парадокс – ирония-
та, преминаваща в сатира и една гру-
ба гротеска. Извървяване на едни път 
– от святото ложе на християнския 
свят, до онова място на Луцифер, къ-
дето шества безумието, възможно да 
се нарече с много имена, чиято малка 
скрита сянка се нарича оптимизъм. 
Става въпрос за най-великата твор-
ба на Просвещението – Волтеровият 
Кандит или Оптимизмът. Тази фило-
софска сатира хвърля и ирония в ис-
торията на България, защото преди 
написването на „История славянобъл-
гарска“ описва Крумовите закони. Но 
важното тук  е лицето на лекар, раз-
личната страна на Живаго, неочаква-
ната, новият Менсън, но тук с друго 
име – д-р Панглос. Това лице и него-
вата философия са в основата на са-
тирата на Волтер. Панглос е учителят 
на Кандид, който го учи, че във всеки 
случай, това което се случва е зара-
ди абсолютната нужда и това нещо се 
случва за най-доброто развитие на об-
стоятелствата. Това е пародия на на-
чина на мислене на просветителите, 
хората, които твърде бързо забравят, 
че и те може би са хора и като каймак 
сигурно имат и други качества и свой-
ства – нещо толкова типично за опре-
делен кръг от високо реещи се амби-
ции, срещащо се на всички нива – от 
студенти до хабилитирани. По една 

огромна ирония на обстоятелствата 
животът и творческият подход към 
мисълта на живота, в притежание на 
Панглос са огледала за мнозина. Все-
ки обир, нещастие  или инцидент в 
Кандид доказват абсурдния подход 
на Панглос към оптимизма. Животът 
на този лечител прозира от нещастие. 
Резултатът е, че той се оказва сляп за 
своя опит и също така за нещастията, 
които сполетяват приятелите му. За-
белязва се една атака на метафизични 
спекулации на непознати теми, абсур-
дизиране на непрактичното, тъй като 
крайната критика предпочита дейст-
вията. Да живее теорията! Това е за-
ключителния лозунг, даващ сила на 
тази мощна критика. 
Защо тогава има връзка между реал-
ното и нереалното при отразяване в 
ролята на лечителя в света на музи-
те? Точен отговор може и да се наме-
ри, но по-важното е усетът на мис-
тичност, тревожност, страх, които се 
усещат понякога от тези личности. 
Това е неизбежно. В комплексиката на 
тези характери като една тънка ниш-
ка при някои представители се крие 
криминалното  - на показ в ума и със 
скрит размах в реалния свят. Пример 
за това са едни „Десет малки негърче-
та“. Убийството като форма на катар-
зис, мистификацията като инструмент 
за поддържане на заинтересованост, 
нуждата от пренареждане на сюжета – 
това са ключовите мотиви, свързани с 
интересните житейски съдби на лека-
ря и останалите хора на острова. Ин-
тригантност, безкрупулност, алкохо-
лизъм; да прекараш целия си живот в 
търсене на обществена признателност 

ХУМАНИТАРИСТИКА



 http://nauka.bg 121

сп
. Б

ъл
га

рс
ка

 Н
ау

ка
 б

ро
й 

75

и успехи, но да не можеш да погле-
днеш чувствата и да разбереш хората. 
Този хирург е пример за една крайно 
изкривена представа на разширеното 
обща схващане, че лечебният занаят 
е отдаване на вариабилността на чуж-
дите страдания. 
Колкото и грубо да звучи тази практи-
ческа достоверност на човешки съдби, 
някъде, все още има един леко наивен, 
почти по детски, проблясък на жела-
ния за промяна. Дали това е едната 
крайност с Андромеда на Крайтън и 
мотивът на спасението или по друг на-

чин казано усмъртяването на подвига 
на Ной. Или пък модерният Прометей 
на Шейли, по-известен още като Фран-
кенщайн. Често във философски трак-
тати животът се приема като стадион, 
който освен от спортисти се нуждае и 
от хора, които заемат активната роля 
пасивно да наблюдават и правят про-
мяна и пасивно да имат един непроме-
ним статут, независимо от характера 
си. Това именно е същината на музата, 
стояща в основата на очарованието на 
Хипократ. 
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