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  Задавайки си въпроса дали да станеш човек е изкуство, дали човекът още от 

раждането си е изкуство, сътворено от Бог, който се явява като творец или пък дали 

човекът сам създава изкуството, попадаме в един омагьосaн лабиринт от въпроси в 

главата си, чийто изход не можем да намерим. Но въпрос също е дали изобщо изход 

от този лабиринт трябва да бъде открит или лутането из него е същинската му цел? 

Едва ли някога ще бъдат разбулени отговорите на всички тези запитвания. Не е и 

нужно, нека всеки вярва в това, което смята за уместно и истинско.  

    Както е казал и германският писател Новалис – ‚,Да станеш чоек е изкуство‘‘. 

Подкрепяйки думите му, осъзнавам, че съм открила един от многото всъщност 

съществуващи изходи на лабиринта и по този начин съм осъзнла нещата, за които 

толкова дълго се питам. Всички сме хора, но не всеки е човек. И то Човекът с главно 

Ч, който е затворен в нас и чака да бъде събуден напът към 

самоусъвършенстването. Но самият процес на превръщане е точно това значително 

нещо, което е същинско изкуство, защото е забележително, необикновенно и 

трудно да се случи в общество, отхвърлящо мечтателите и хората, стремящи се към 

възвишеното. 

    Част от съвременната ни култура е да вярваме, че всички ние сме 

предопределени да извършим или да се превърнем в нещо наистина изключително. 

Но преди да попаднем в тиранията на изключителността, трябва всеки един от нас 

да се превърне в Човек. Повечето може би си мислим, че вече сме такива или че 

няма какво повече да променим, защото това, което имаме е напълно достатъчно. 



Но дали да си Човек се простира само в характерните за вида ни от биологична 

гледна точка неща, които правим или пък изпитването на емоции? Не смятам така. 

Емоциите не могат да бъдат това, което ще ни издигне нависоко, защото те много 

често са неосъзната лъжа или илюзия. Ще дам пример с радостта и страданието, 

две противоположности, които всеки е изпитвал, но дали е било наистина? Или е 

било радостта, сподавена в градация обстоятелства, лишени от яркост и 

страданието, базирано на ирационалните ни вярвания? Не казвам, че емоциите не 

са значителни или истински. Те са съществена част от нас. Но за да ни помогнат за 

пътя към възвишеното трябва да са непосредствени и контролируеми, за да не се 

окажат пречка. За да се превърне всеки един от нас в Човек се изискава най-вече 

прекъсване на връзка с реалността, която другите създават за нас и създаване на 

наша собсвена. 

     Целият този процес се превръща в неподправено изкуство, за което са 

необходими разширяване на светогледа ни и постоянни усилия на волята. За да 

открием Човекът в себе си трябва да осъзнаем силата на вътрешнот ни аз и това, че 

тялото всъщност е затвор. Душата е безкрайна и може да достигне огромни висоти 

и всичко само със силата на мисълта, която да породи правилно поведение и 

действия от наша страна, които да ни направят това, което тъй силно желаем. 

Образът на Човека, в който търсим да се въплатим е базиран на върховните 

човешки качества. И защо това да не се нарече изкуство като всъщност е 

пресъздаване на действителността чрез път към съвършенното и истинското? 

Изкуството се среща в многобройни форми и една от тях е именно Човекът и пътя 

към достигането му чрез израза на духа и ума ни. То ни показва колко много 

всъщност можем да разширим собствения си кръгозор и да владеем всеки аспект в 

житейския си път.  



   Най-доброто изкуство винаги се поражда в състояния на ума, които са породени 

от засилени истински емоции и обстоятелства, които подтикват към размисъл. 

Осъзнавайки, че е време да се превърнем и да потърсим пътя към Човека, криещ се 

във всеки един от нас, създаваме изкуство, което да стъпка по стъпка да направи 

света съвършен. И то не само реалния свят, в който живеем, а и този в главите ни. 

Той се простира далеч извън реалността и е същствения лабиринт, в който трябва 

да попаднем, защото докато скитаме из него няма да останем заблудени и сами ще 

открием отговорите, на всичко, което се запитаме. Но когато стигнем този 

лабиринт, не мисля, че бихме искали някога да намерим изход. 

 

 


