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ПРЕДГОВОР

ВСЯКО ЧУВСТВО Е смислово многослойно. Това се разкрива 
във феноменологическата  перспектива. Страданието на един 
човек от плът и кръв е повърхностно. Страданието на друг е 
дълбоко. Чувството на един безличен човешки индивид е по-
върхностно. Чувството на една дълбока  личност е дълбоко. 
Дълбочината на човешките чувства е бездънна. Интересуваме 
се от дълбочината на чувствата. От същността на чувствата 
се интересуваме, а тя е в пределната дълбочина на  личността. 
Няма място за илюзии. Задачата е безкрайна.

Каква е участта на човешките чувства в съвременната епо-
ха, късно модерната епохата, която тече под знака на „смърт та 
на Човека“, предхождана в началото на модерността от „ смърт-
та на Бога“? В настоящото съчинение ще засегнем темата за 
„ смъртта на Бога“ и естествено, ще бъде разискван въпросът 
за „смъртта на Човека“, два толкова предизвикателни суперко-
да. Две предварителни думи са необходими по двата вероятно 
смразяващи чувствителните натури въпроса. 

Модерният човек се появява на тази земя с демонстра-
тивна по същество божествена  амбиция и не смята Бог за 
обяснителен принцип, като стреля в него с аргументите на но-
вата (западната)  наука и изглеждащите всемогъщи безспирни 
технически и технологични иновации. „Смъртта на Човека“ 
означава отказ от принципа, че той е надежден обяснителен 
принцип, че е само-основен и т.н.

Човекът се разграничава и отличава от всички останали 
живи същества освен всичко друго с  интелект, от една страна, 
и човешки чувства, от друга страна. Комплексът от човешки 
чувства, респективно  страсти, афекти,  емоции,  настроеност 
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към външния свят и към себе си, е сърцето на човека, но не 
сърцето в смисъл на анатомията и физиологията или на карди-
ологията. Между  интелекта (ум,  рационалност,  разсъдък, раз-
ум) и сърцето (чувства,  емоции, афекти,  страсти) има твърде 
комплицирани отношения, напрежения, конфликти и връзки. 
Интелектуализацията (рационализацията и пр.) колонизира 
човешкия  жизнен свят и настъпва разлом, който ни кара да се 
интересуваме от участта на чувствата. Триумфът на  интелекта 
особено в  перспективата на изкуствения  интелект не вещае 
нищо утешително за останалия функционален човек в стома-
нената клетка.

Хиляда са причините да ни интересува участта на човеш-
ките чувства, тоест участта на сърцето на човека, а не просто 
трансплантацията на сърце или дори превъзмогването на фи-
зическата смърт, което се предвижда все повече на сериозно. 
Изличаването на човека би настъпило наистина и безвъз-
вратно, ако настъпи краят на сърцето на човека, но да повто-
рим не това, с което се занимава кардиологията, също съдбо-
носен, но друг въпрос.

В наше време се нуждаем от дълбочинно разбиране на чо-
вешкото сърце, тоест на човешките чувства. Много ни е каза-
ла  психологията на чувствата. Но в настоящото съчинение се 
занимаваме с феноменология на чувствата. Тази  перспек-
тива е различна, което съм длъжен да изтъкна предварително; 
необходимост с оглед на естествените предварителни очаква-
ния на любезния читател, който взема в ръцете си съчинение-
то. Наложително е въведение във феноменологическата  перс-
пектива, каквато задача има Първа глава на труда.

Беглият поглед върху съдържанието на книгата забеляз-
ва отсъствието на голям брой чувства, в т.ч. някои основни, 
според едни или други класификации, и при такъв поглед ве-
роятно биха възникнали и други въпроси. Съображението 
от техническо естество се отнася до приемлив обем на кни-
гата. Това налага да се направят ограничения, които обаче да 
не са в ущърб на ръководната идея на съчинението. Авторът 
е направил избор на основни човешки чувства, които са дос-
татъчни за феноменологическия  анализ на сърцето на човека 
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като  феномен. Феноменологическото изследване не би могло 
да пренебрегне прозренията и определенията на чувствата – 
скъпоценен  дар и непреходни достояния за нас, – които са ни 
завещали велики мислители и творци от миналото. Това не 
означава неправомерно разширяване на феноменологическа-
та  нагласа на мислене. Където е необходимо, се правят позо-
вавания и се прибягва до цитиране, без да се стига до утежня-
ване на изложението. Тълкуването на текстове е изпитание за 
всеки сериозен изследовател. Измамна и неприятна самона-
деяност, за да не употребяваме по-тежки думи, е да се прене-
брегват постижения на предходниците.

Работата по това съчинение беше нелека, понякога мъчи-
телна, но съм се старал това да не личи. Надявам се книгата да 
е увлекателна за нейния читател и той да има чувството, че в 
края на краищата е обогатен.

Благодарен съм на близките на сърцето ми за тяхната под-
крепа, без която всичко би било загубено. 

Август 2017 г. Авторът 


