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object of research is the book of essays and dialogues by A.I. Herzen “S 

togo berega” (“From the other shore”). The observations are made in the 

cultural-historical context and in connection with the philosophical quests 

of A. Herzen. The analysis of the image and its functioning in the text leads 

to the conclusion that based on its previous memory as a symbol of the state 

in the Enlightenment, the image of the ship purposefully demythologizes 

the monarchy to establish the idea of revolution.  
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В дадената статия обект на изследване е трансформацията на 

символиката на кораба в автобиографичната мемоарна проза на Херцен 

във формата на философско есе „ С того берега“(„От другия бряг“), 

която представя историческото събитие – революцията от 1848 г. – и 

рефлексията на съзряващата личност за него като процес на 

постъпателно развенчаване на митовете на Просвещението за 

разумната история и за социалния идеализъм.  Задачата е да проследи 

трансформацията на древния символ на кораба в литературата на 

руския реализъм от втората половина на XIX век, с което да се утвърди 

и тезата, че символът е съвместим с реалистичния художествен похват.   

Александър Иванович Херцен (1812 – 1870) е виден руски 

писател, мислител, обществен деятел, който през 1847 г. напуска 

завинаги своята родина. Но политическият емигрант Херцен до края на 

дните си живее с мисълта за необходимите преобразувания, които биха 

могли да обърнат Русия към пътя  на свободата и прогреса (Павлов, 

Павлов 2014: http://gertsen.lit-info.ru/gertsen/biografiya/pavlov-gercen-

russkaya-filosofiya.htm – 08.07. 2018).  

 Годината, бележеща началото на емигрантския живот на Херцен, 

поставя и началото на създаване на творбата „С того берега“ („От 

другия бряг“), за която се смята, че притежава изключително важно 

значение за разбирането на обществено-философските му възгледи 

(Херцен 1985, с. 583). З. В. Смирнова пише: „Герцен не раз говорил 

что статьи, составившие книгу, – его „логическая исповедь“, 

выражение его личных, мучительно пережитых сомнений, 

разочарований, ненависти, гнева, отчаяния и надежд. В тоже время 

он рассматривал „С того берега“ („От другия бряг“) как попытку 

осмыслить исторические события 1848 г.“(Коментар 1986, с. 563). 

Смирнова изтъква, че тази творба играе изключителна роля за 

разбирането на философските възгледи на Херцен и че, сам авторът в 

едно от своите писма нарича произведението си „философией 

революции 48 г.“ (Коментар 1986, с. 563). 

http://gertsen.lit-info.ru/gertsen/biografiya/pavlov-gercen-russkaya-filosofiya.htm
http://gertsen.lit-info.ru/gertsen/biografiya/pavlov-gercen-russkaya-filosofiya.htm
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За да придобием представа в какво време живее и твори А. И. 

Херцен, ще приведем думите на А. Володин от неговата статия 

„Александр Герцен и его философские искания“:  

Коротко говоря, Герцену довелось жить в период, когда все 

вопросы общественной жизни в России сводились  в конечном счете к 

борьбе с крепостным правом и его пережитками в социально-

экономической сфере, к борьбе с царским самодержавием, обросшим 

мощным бюрократическим аппаратом,— в области политической. И 

эта борьба составляла отнюдь не исторический фон жизни  Герцена, а 

тесный «контекст» всей его деятельности, пронизанной идеями 

освобождения крестьян, уничтожения политического деспотизма“ 

(Володин 1985, с. 6).  

 Обществено-историческият контекст, свързан пряко с Френската 

революция от 1848 г. и нейният отглас в мислите и чувствата на 

Александър Херцен, представени в книгата „С того берега“ („От другия 

бряг“), набелязва насоката на търсене на символически значения на 

интересуващия ни образ на кораба, в голяма степен предпоставен от 

заглавната формулировка. Ще уточним, че във философската творба „С 

того берега“ („От другия бряг“) на А. И. Херцен е необходимо да се 

коментира семантичната връзка между образа на Кораба с редица 

символически образи като бряг, облак, вълни, буря, океанска стихия. 

Тези символически образи се появяват ту в речта на младия човек, ту 

на човека на средна възраст, ту в монологичните откровения на 

повествователя. Макар в литературоведските среди да се смята, че 

прототипи на младия човек и на човека на средна възраст от главите 

„Перед грозой“ и „После грозы“, а пък и сам авторът пише за това в 

„Былое и думы“(Герцен 1956, с. 120), са Галахов и самият Александър 

Херцен (История русской литературы, Том 3 1982, с. 239), в 

произведението ясно прозират търсенията, лутанията, размишленията, 

вероятно бушуващи в самия автор. Четейки „С того берега“ („От другия 

бряг“), едновременно с яркия контраст, чрез който се пресъздават 

мислите на прототипните образи опоненти, читателят чувства привидно 



4 

 

противоречивите възгледи на героите като неделимо цяло, като двете 

противоположни страни на една и съща монета. Личността, за чиято 

същност използвахме метафората за монетата, е повествователят – в 

неговите думи се чувства оптимизмът и вярата в бъдещия нов свят на 

младия човек и песимизмът на „реалиста“ в средна възраст. В интерес 

на истината в тази творба трудно може да се говори за повествовател, 

тъй като личността на самия автор ясно се откроява, а и творбата е 

почти лишена от действия и събития. Поради тази причина ще се 

направи опит за цялостна конструкция на символиката  на кораба и на 

свързаните с него образи на вълните, брега, бурята в „С того берега“ 

(„От другия бряг“), изразяваща идейния свят на самия автор – търсещ 

спасителния бряг в своето време. На пръв поглед появата на образите 

на кораба, брега, вълните, бурята е фрагментирана и не твърде честа. 

Забелязваме я ту в речта на героите, ту в художествените описания, ту в 

лирическите отклонения на „повествователя“. На идейно равнище 

обаче тези символи съществуват на основата на принципа на 

синергизъм. Посредством това взаимодействие се изгражда представата 

за несправедливо устроения свят, който  трябва да бъде променен 

посредством разрушаващата сила на революцията.  

Палубата  

Още в заглавието на първата глава от „С того берега“ („От другия 

бряг“) „Перед грозой“ се появява образът на морската буря, а в 

подзаглавието „Разговор на палубе“ – образът на кораба, представен 

обаче само от една негова част – палубата. Асоциацията, която 

предизвиква палубата, е хоризонтът пред погледа на плаващия. Той 

може да съзре далечни брегове, погледът му да обхване тъмните 

облаци, предвещаващи буря, да види постепенно образуващите се все 

по-големи вълни, които разклащат все по-силно кораба. Основната 

темата на разговор между двамата герои, забелязващи всичко това от 

висотата на палубата, е и метафоричното представяне на 

приближаващата се буря и съдбата на плаващия кораб. Ако си 

припомним символиката на кораба като държава, управлявана от 
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монарха спасител, в дворцовия романтизъм на Жуковски в неговото 

„Видение“ (Кръстева, Заркова 2016:  

http://litermedia.com/index.php?ind=downloads&op=entry_view&ide

n=223 – 12.08.2018 г.), то бихме могли да видим, че в „С того берега“ 

(„От другия бряг“) символиката е почти аналогична. Разликата  се 

открива в това, че тук, в „С того берега“ („От другия бряг“),  монархът 

спасител на кораба държава, извеждащ го на спасителния бряг, липсва, 

тъй като според Херцен монархията няма нужда от спасение, тя трябва 

да потъне в дълбоката морска бездна. Образът на монарха и 

аристокрацията, както ще видим по-нататък, при Херцен е свързан 

неразривно с антропофагията, на която трябва да се сложи край, за да 

има спасение не само за руския народ, но и за европейците, останали с 

излъганите надежди за република.  

Бурята 

В „С того берега“ („От другия бряг“)  символиката на кораба е 

немислима без образа на бурята. Бурята е разрушаващата сила, тя се 

свързва с хаоса: „животът се заражда от хаоса сред неописуемото 

космическо сътресение. В буря се проявяват великите начало и гибел 

на историческите епохи: революции, нови политически режими, 

свършек на света, Апокалипсис“ (Шевалие, Геербрант 1995, с. 128). 

Безспорно е, че бурята  символизира  революцията, тъй като самият 

автор определя произведението си като философия на революцията, т.е. 

„Перед грозой“ е равнозначно на пред революция. Ето как, използвайки 

символиката на пейзажа, Херцен представя този предреволюционен 

момент: 

... Молодой человек сделал недовольное движение головой и 

посмотрел с минуту на море –  совершеннейший штиль продолжался; 

тяжелая туча едва двигалась над головами, так низко, что дым 

парохода, стелясь, мешался с ней, – море было черно, воздух не 

освежал“ (Герцен 1986, с. 18-19). 

 Тази картина, едно от малкото природни описания в 



6 

 

произведението, намеква за затишието пред революционната буря, за 

нейната близост. Тук интерес представлява символиката на облака. В 

„Речник на символите“ пише следното за този образ: „облакът е символ 

на наблюдаваната метаморфоза, но не в някой от завършеците й, а в 

самия процес на осъществяването“ (Шевалие, Геербрант 1996, с.  109). 

Облакът, така натежал над парахода, представлява метаморфозата на 

водните капки, а както ще видим по-долу, те символизират 

мнозинството, върху чийто гръб плава в морето на живота 

малцинството от привилегировани – корабът. Надвисналият облак – 

мнозинството от преобразуваните капки – , представлява знак за 

предстоящата буря или, иначе казано, капките са хората, разгневени и 

обединени от идеята за промяна, т.е. народът като опозиция на 

аристокрацията, претърпял метаморфоза и съзрял за промяна, народът, 

надигащ глава и впускащ се в революционен устрем – това е тежкият 

облак, движещ се бавно над главите на двамата герои. И като че ли 

независимо от песимизма или оптимизма на двамата, облакът се движи 

и бурята, която той предвещава е неизбежна, независеща от ничии 

възгледи и желания. 

 

Облакът на социалното недоволство над потъващия кораб на 

монархията 

В IV глава „VIXERUNT“ от „С того берега“ („От другия бряг“) 

двамата герои се срещат след почти една година. В диалога между тях 

се появява отново метафоризираният образ на облака, но вече не в 

затишието пред буря, а  в процеса на нейното проявление:  

Туча, висевшая над Европой, не дозволявшая никому свободно дышать, 

разразилась, молния за молнией, удар за ударом, земля трясется, а вы хотите 

бежать оттого, что Радецкий взял Милан, а Каваньяк — Париж (Герцен 

1986, с. 54). 

 За да потвърдим, че идеята за управляващото малцинство, което 

живее за сметка на труда на болшинството, присъства в идейната сфера 
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на книгата „С того берега“ („От другия бряг“) на А. Херцен, ще 

приведем следния откъс от трета глава „LVII год  республики, единой и 

нераздельной“, в който  се характеризира цивилизацията, към която и 

авторът, и неговите герои принадлежат – принадлежност, маркирана с 

местоимението наша:  

Забота об одних материальных нуждах подавляет способности. 

А разве довольство может быть доступно всем при современной 

гражданской форме? Наша цивилизация – цивилизация 

меньшинства, она только возможна при большинстве чернорабочих  

(Герцен 1986, с. 42-43). (Подчертаването е мое – М.З.) 

Идеята за равенство между хората и при разпределение на 

материалните блага, невъзможна за осъществяване при монархията, е 

първопричина за метаморфозата на “черноработниците“ капки в 

облака, предвещаващ наближаващата буря, символизираща 

революцията като плод на социалното недоволство на работниците, в 

така устроения свят. Очакването за морската буря е вяра в 

разрушаващите сили на революцията, чрез които ще бъде осъществен 

крахът на формата на управление, този крах, видян като потъването на 

кораба монархия.  

 Всичко казано до тук е предисловие към следващите няколко 

реда, в които е разгърнат образът на потъващия кораб и които са 

основен обект на нашето тълкуване. Това са думите на младия герой в 

първата глава от „С того берега“ („От другия бряг“) на А. Херцен 

„Перед грозой“: 

– Стало быть, наша мысль привела нас к несбыточным надеждам, 

к нелепым ожиданиям; с ними, как с последним плодом наших трудов, 

мы захвачены волнами на корабле, который тонет1. Будущее не 

наше, в настоящем нам нет дела; спасаться некуда, мы с этим 

кораблем связаны на живот и на смерть, остается сложа руки 

ждать, пока вода зальет,-- а кому скучно, кто поотважнее, тот 

                                                 
1 Подчертаването е мое – М.З. 
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может броситься в воду. 

... Le monde fait naufrage,  

Vieux bâtiment, usé par tous les flots,  

Il s'engloutit -- sauvons-nous à la nage!2 (Герцен 1986, с. 19-20). 

 

Пиянството на богоизбрания Ной, или Монархът-реформатор 

Корабът се осмисля като спасителна повърхност, на която плават 

в морето на живота избраните. Ако си спомним в християнската 

религия, единственият богоизбран да се спаси от страшния потоп е 

Ной. Защо ли пък първата мисъл, която ни идва на ум след прочетения 

цитат е именно за Ной?! Може би заради неговата богоизбраност и във 

връзка с атеистичния възглед на Херцен, който бичува със словото си 

проповядваната от религията богоизбраност на определени  хора, 

пророци и царе, както и християнското учение за смирение, 

послушание, безропотно понасяне на ударите със съзнанието, че те са 

божие изпитание. За  богоизбраните в „Былое и думы“ Херцен пише 

следното: 

Предания, переходя из рода в род, покрывали больше и больше 

цветными туманами начала, и подавляющий владыка, так же как 

подавленный раб, склонялся с ужасом перед заповедями и верил, что 

при блеске молнии и треске грома их диктовал Иегова на Синае или 

что они были внушены человеку, избранному каким-нибудь паразитным 

духом, живущим в его мозгу (Герцен 1986, с. 296). 

В размислите на Александър Херцен може  да  се усети 

своеобразен паралел между пророците от Стария Завет и 

аристократите, монарсите от държавното управление по отношение на 

проповядваната богоизбраност. Като че ли разлика няма – основават се 

на една и съща манипулация. От тази гледна точка в неговата 

                                                 
2 Беранже – на смерть Деку и Лебрю. <Мир терпит крушение; как ветхий корабль, истрепанный 

волнами, он поглощается пучиною – давайте спасаться вплавь! (франц.) 
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аргументация те са еднакво порочни по отношение на правдата, 

равенството и честността. 

Корабът църква през погледа на атеиста  

  В седмата, монологична глава „Omnia mea mecum porto“ от „С 

того берега“ („От другия бряг“) Херцен упреква християнската религия  

за това, че нейното учение чрез църквата е причина за доброволното  

лишаване от свобода, за подчинението на народа, на болшинството 

пред царя, пред църквата, пред аристокрацията – пред малцинството: 

Подчинение личности обществу, народу, человечеству, идее -- 

продолжение человеческих жертвоприношений, заклание агнца для 

примирения бога, распятие невинного за виновных. Все религии 

основывали нравственность на покорности, т. е. на добровольном 

рабстве, потому они и были всегда вреднее политического устройства  

(Герцен 1986, с. 102-103). 

Според А. Херцен религията вместо да бъде опора на бедния 

човек се оказва опора на властимащите. Тя е пръв помощник за 

ограничаване на свободата, волята на народа, поради тази причини 

руският мислител не пропуска да я бичува със своето остро слово.  

 Самото рухване на кораба, като че ли не може да осигури 

напълно свободата, то е само крачка по пътя. Свободата е възможна, 

когато човешкото вземе връх, а не божественото. Във II глава „После 

грозы“ от „С того берега“ („От другия бряг“), която представя и 

разгрома на надеждите и вярата на автора в републиката и либерализма, 

Херцен пише:.„Не будет миру свободы, пока все религиозное, 

политическое не превратится в человеческое, простое, подлежащее 

критике и отрицанию (Герцен 1986, с. 35). 

 В историческото развитие на обществото наблюдаваме, че 

подобно на Ной „богоизбрана“ е аристокрацията, която има „право“ да 

плава над могъщия океан, наречен живот, недокосната от неговите 

безмилостни удари. За аристокрацията в трета глава от „С того берега“ 

(„От другия бряг“) са изложение следните мисли:  
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 Аристократия – вообще более или менее образованная 

антропофагия; каннибал, который ест своего невольника, помещик, 

который берет страшный процент с земли, фабрикант, который 

богатеет на счет своего работника, составляют только 

видоизменения одного и того же людоедства. Я, впрочем, готов 

защищать и самую грубую антропофагию; если один человек себя 

рассматривает как блюдо, а другой хочет его съесть – пусть ест; они 

стоят того – один, чтоб быть людоедом, другой, чтоб быть 

кушанием (Герцен 1986, с. 43). 

 В символиката на кораба се крие аристокрацията и монарха, 

общественият ред, в който привилегия има само едно малцинство, 

спасено от бездната на океана, подобно на спасените в ковчега на 

богоизбрания Ной. В този контекст на мисли, ако се върнем към 

Жуковски, който представя император Николай като спасителя Ной във 

„Видение“ и ковчегът като монархията, то за Херцен този „спасител“ 

император, олицетворяващ монархичната система на управление, която 

характеризира „стария свят“, трябва да потъне дълбоко, потопен от 

океанската стихия. Няма бог, който да решава, че само малцина могат 

да живеят в блаженство, а другите да се погубват.  

Бихме могли да изтъкнем, че корабът не представлява само 

символ на държавата, на монархията, на аристокрацията, но и на 

назования от Херцен „стар свят“, който се основава на антропофагията. 

Този кораб се руши от ударите на вълните и много скоро ще бъде 

потопен. 1847 г. е година, в която руският емигрант, писател и 

философ, предрича унищожението на този кораб и е изпълнен с големи 

надежди. Според него краят на антропофагията е близо, тъй като в 

света на идеите, на разума, който според Херцен трябва да е 

противоположен на света на природата, където силният оцелява за 

сметка на слабият,  вече е настъпил:  

Работник не хочет больше работать для другого – вот вам и 

конец антропофагии, вот предел аристократии. Все дело 
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остановилось теперь за тем, что работники не сосчитали своих сил, 

что крестьяне отстали в образовании; когда они протянут друг другу 

руку, – тогда вы распроститесь с вашим досугом, с вашей роскошью, с 

вашей цивилизацией, тогда окончится поглощение большинства на 

выработывание светлой и роскошной жизни меньшинству. В идее 

теперь уже кончена эксплуатация человека человеком. Кончена 

потому, что никто не считает это отношение справедливым! (Герцен 

1986, с. 43-44). 

Сравнението, което по-горе направихме с ковчега на Ной е във 

връзка с атеистичните възгледи на А. Херцен и с представата за 

владетеля като кормчията, който ще спаси кораба държава . Обаче 

корабът, който виждаме при Херцен, не представя цялостно държавата, 

а само нейния „каймак“. Можем да видим в неговия кораб 

богоизбраност, тъй като за аристокрацията от край време се смята, че  

тя е богоизбрана, приближена до богоизбрания владетел, но 

богоизбраността е отречена от мислителя. Виждаме ясно в неговите 

писания – няма бог, съответно няма богоизбраност. Изборът е 

единствено на вълните, върху които се носи корабът – ще продължат ли 

да  носят върху плещите си този, съставен с хитрости и ум съд или ще 

го потопят в морските бездни:  

Пока развитое меньшинство, поглощая жизнь поколений, едва 

догадывалось, отчего ему так ловко жить; пока большинство, 

работая день и ночь, не совсем догадывалось, что вся выгода работы – 

для других, и те и другие считали это естественным порядком, мир 

антропофагии мог держаться (Герцен 1986, с. 43). 

Вълните – революционния устрем на народа 

 Вълните – това са всички останали, трудещи се, заради благото 

на плаващите. В диалогичната четвърта глава „Vixerunt!“ народните 

маси са сравнени с океанидите от човека на средна възраст, което 

категорично определя рушащите кораба вълни като бушуващите 

народни маси, като болшинството: 
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 Народы, массы – это стихии, океаниды; их путь – путь 

природы, они, ее ближайшие преемники, влекутся темным 

инстинктом, безотчетными страстями, упорно хранят то, до чего 

достигли, хотя бы оно было дурно; ринутые в движение, они 

неотразимо увлекают с собою или давят все, что попало на дороге, 

хотя бы оно было хорошо (Герцен 1986, с. 64). 

 В третата глава се вижда разочарованието на Херцен от 

приложението на идеята за република след жестоко потушеното юнско 

въстание във Франция, крушението на вярата в републиката и 

либерализма се изразени и в следващата глава на „С того берега“ („От 

другия бряг“), където ясно републиката е наречена формална. Мечтата 

за „ново“ управление е разбита от добре познатото „старо“:  

Народ не верит теперь в республику и превосходно делает, пора 

перестать верить в какую б то ни было единую, спасающую церковь. 

Религия республики была на месте в 93 г., и тогда она была 

колоссальна, велика, тогда она произвела этот величавый ряд 

гигантов, которыми замыкается длинная эра политических 

переворотов. Формальная республика показала себя после июньских 

дней (Герцен 1986, с. 58). (Подчертаването е мое – М.З.) 

 Промяната, за която бленува самият писател и мислител Херцен, 

се оказва формална – системата на управление си остава все същата – 

основана на антропофагията, независимо как се нарича – монархия или 

република.  Представяйки възгледите си в следващите глави на „С того 

берега“ („От другия бряг“), авторът разгръща и символиката на кораба. 

В нея се включват и държавата, и монархичното управление, и 

републиката, които всъщност представляват частен образ на един по -

общ възглед, а именно  –  на отдавна залегналото в историята на 

човечеството управление на малцинството над болшинството, 

осигуряващо охолния и безгрижен за насъщния живот на първото. Този 

крах на надеждите обаче не отчайва Херцен, тъй като той вярва в 

развитието на разума, което от своя страна трябва да промени 
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природоподобния модел на управление (за модела на управление, взет 

от природата, вж. Герцен 1986: 43). Изходът от този кръговрат на 

замяната на едно управляващо и привилегировано малцинство с друго 

такова авторът на „С того берега“ („От другия бряг“) търси в 

социализма. Той  стига до заключението, че единственият възможен път 

към промяната е борбата. Борба, която ще доведе до смяна не само на 

името на определена система на управление,  а до унищожение на 

системите на управление на малцинството, за да възтържествува 

социализма: 

Кайтесь, господа, кайтесь! Суд миру вашему пришел. Не спасти 

вам его ни осадным положением, ни республикой, ни казнями, ни 

благотворениями, ни даже разделением полей. Может быть, судьба 

его не была бы так печальна, если б его не защищали с таким усердием 

и упорством, с такой безнадежной ограниченностью. Никакое 

перемирие не поможет теперь во Франции; враждебные партии не 

могут ни объясниться, ни понять друг друга, у них разные логики, два 

разума. Когда вопросы становятся так, нет выхода–- кроме борьбы, 

один из двух должен остаться на месте – монархия или социализм 

(Герцен 1986, с. 44-45). 

Потъващият кораб в океана на революцията 

След разочарованието от революциите в Европа през 1858 г. в 

предисловието към „Письма из Франции и Италии“ Александър Херцен 

назовава потъващия кораб с името Европа:  

 Европа идет ко дну оттого, что не может отделаться от 

своего груза, в нем бездна драгоценностей, набранных в дальнем 

опасном плавании, – у нас это искусственный балласт, за борт его – и 

на всех парусах в широкое море! (Герцен 1955, с. 13-14). 

Руският емигрант вижда краха на стария свят в лицето на Европа, 

изпълнен с вяра в бъдещата промяна в Русия – социализма. Според него 

пътят към социализма на родината е открит, тъй като за разлика от 

европейците, „придобили“ либерализма, руският народ няма какво да 
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губи: 

 Либералы — эти протестанты в политике — в свою очередь 

страшнейшие консерваторы, они за переменой хартий и конституций, 

бледнея, разглядели призрак социализма и перепугались; удивляться 

нечему, им тоже есть что терять, есть чего бояться. Но мы-το 

совсем не в этом положении, мы относимся ко всем общественным 

вопросам гораздо проще и наивнее. 

Либералы боятся потерять свободу — у нас нет свободы; они 

боятся правительственного вмешательства в дела промышленности 

— правительство у нас и так мешается во все; они боятся утраты 

личных прав — нам их еще надобно приобретать (Герцен 1955, с. 13). 

Всички негативи на живота на руския народ могат да се окажат 

според Херцен попътен вятър за плаване на Русия в открито море с 

широко издигнати платна. Социализмът за нея е спасение от бурята, а 

не съдбата на дъното, която чака либерална Европа. Излъганите 

надежди в либерализма и погледът от близо върху промените в 

европейските страни окончателно откриват пътя на емигранта Херцен 

към идеята за социализъм. Не само монархията е корабът, който трябва 

да потъне, но и републиката – същото управление, основано на  

антропофагията, но с друго име.  

Внимание заслужава едно от писмата на  Херцен, писано в 

Женева, 15 май 1865 г.. Става дума за „Письмо первое“ от книгата 

„Письма к путешественникам“. Това първо писмо ни вълнува 

дотолкова, доколкото в него Херцен представя своето поредно 

разочарование, но този път по отношение на руския император 

Александър Втори Освободител. През втората половина на XIX век 

голяма част от руската интелигенция възлага големи надежди на 

Александър Втори, особено след като той издава манифест за отмяна на 

крепостното право в Русия. Надеждите за промяна обаче рухват след 

кръвопролитията в Полша през 1863-1864 година. Отзвук от жестокото 

потушаване на полските въстания виждаме в това писмо. Този отзвук е 
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интересен с това, че Херцен използва символиката на старозаветния 

образ на Ной, който вече неколкократно споменахме. Но не на Ной – 

праведника, строящ спасителния ковчег, а на изпадналия в лудо 

опиянение от виното Ной: 

  Вы все это видели, осязали и жалеете, что вас не было ни здесь,  

ни в России. Полноте, пожалуйста! Счастье тем сыновьям Ноя, 

которых не было дома, когда безобразно пьяный отец буянил и 

полунагой валялся на полу. Оттого что вас не было налицо, вам легче 

связать конец 1862 г. с началом 1865, чем нам; он немного обсох от 

крови и грязи, и вы не знаете, как он был мокр и как он был грязен.  

Мы испытали на себе эти два года и теперь выходим из них словно из 

больницы или дома умалишенных, щупая, не обрита ли голова. Мы 

жили в чаду, в горячке, в раздоре с собой, мы изменяли разуму, следуя 

сердцу, и изменяли сердцу, следуя разуму. Битые тяжестью каждого 

дня, горечью каждого дня, оскорбляемые событиями, оскорбляемые 

людьми, оставленные на одни свои силы, на свой неподдержанный 

протест, отрезанные от края, мы подвязывали парус за парусом, 

ожидая, когда у пьяного Ноя затрещит голова, а может, и совесть, 

но хмель был силен и продолжителен.  Едва теперь протрезвляются у 

нас. Звери становятся как-то смирнее, они извиняют совершившееся, 

ищут причин и объяснений; год тому назад они хвастались 

страшными, вопиющими делами, и едва теперь прежняя мысль 

всплывает над печальным полем, на котором не обсохла еще кровь 

после совершившейся исторической уголовщины.  

Да, это было страшное испытание, лишь бы оно не прошло даром 

(Герцен 1986, с. 435-436). (Подчертаването е мое – М.З.)  

Сравнението на Александър Втори със старозаветния 

богоизбраник привлича вниманието с това, че коренспондира с 

представата за владетеля като спасителя Ной в руския дворцов 

романтизъм (виж В. А. Жуковски, „Видение“). Ковчегът държава бива 

изведен на спасителния бряг благодарение на своя богоизбран 
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владетел, който притежава изключителни качества. Но Ной е образ с 

две лица. След откриване на сушата в Библията Ной е представен като 

непрестанно пиян, извършващ непристойни действия пред своите деца. 

Именно това лице на Ной избира за своята алегория Александър 

Херцен, за да се изтъкне ясното противопоставяне на действията на 

императора освободител и на императора безумец. Използването на 

едното лице буди ясна асоциация с другото – на богоизбран спасител. 

Имплицитно се внушава, че отменяйки крепостното право Александър 

Втори се митологизира като Ной спасителя. За кръвопролитията в 

Полша обаче Херцен остро обрисува императора като пияния обезумял 

баща Ной, който подлага на тормоз и терор своите деца – поданиците. 

Макар писано около 7 години по-късно от „С того берега“ („От другия 

бряг“), това писмо придобива значение за нас именно с имплицитното 

напомняне на ковчега като държава или по-точно монархия. 

Разочарованието от монарха у Херцен, облечено в сравнението с 

пияния и обезумял Ной, като че ли потвърждава убеждението, 

изтъкнато в „С того берега“ („От другия бряг“) чрез езика на 

символиката на потъващия кораб, че монархията, а и всяка друга 

„антропофагична“ система на управление трябва да се потопи. Сякаш 

ковчегът не бива да достига до спасителния бряг, за да не буйства като 

озверял неговия строител.   

 Революцията – Апокалипсис  

Пълното унищожение на старата система на управление според 

Херцен е близо, а стихията, която ще я изтрие от лицето на света, е 

неоправданото, бедно, гладно болшинство, а не аристократите, към 

които принадлежи и самият автор, вярващи в идеята за революция като 

обновление на света, установяващо равенството между хората:  

Это будет не суд, не расправа, а катаклизм, переворот... Эта лава, 

эти варвары, этот новый мир, эти назареи, идущие покончить дряхлое и 

бессильное и расчистить место свежему и новому, ближе, нежели вы 

думаете. Ведь это они умирают от голода, от холода, они ропщут над 
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нашей головой и под нашими ногами, на чердаках и в подвалах, в то время 

как мы с вами au premier3, 

Шампанским вафли запивая,  

толкуем о социализме (Герцен 1986, с. 45) .  

Самият автор и героите от „С того берега“ („От другия бряг“) са 

белязани с принадлежност към онова малцинство, което представлява 

аристокрацията, принадлежност, маркирана с  употребата на местоимения 

в първо лице множествено число, особено в цитата, за който казахме, че 

представлява опора за нашето тълкуване. Въпреки това героите от „С того 

берега“ („От другия бряг“) са от тези изключения, които мислят и жадуват 

промяната, промяна,  чието име  Херцен назовава – социализъм.  

Нека да се върнем на алегоричния  образ на потъващия кораб от 

опорния ни цитат. Младият човек с приобщаващото местоимение в първо 

лице множествено число „наша мысль привела нас к несбыточным 

надеждам, к нелепым ожиданиям“, „наших трудов“, „будущее не наше“, в 

настоящее нам нет дела“, мы с этим кораблем связаны на живот и на 

смерть“  представя себе си като част от  аристокрацията на кораба. Той  е с 

ясната мисъл, че корабът ще потъне, спасение няма. Старият свят, към 

който принадлежат героите, загива – единственото, което им остава е или 

да потънат с него, или да плуват редом с вълните, т.е. настъпва моментът, 

когато мисълта за промяна да станат равни с народа  и да се борят в океана 

на живота редом с него се превръща в реалност. За „по-смелите“ на 

палубата ще настъпи краят на „плаването“ върху чуждия гръб и началото 

на „плуването“, начало на живот, в който аристократът не разчита на някой 

друг за своето благоденствие, а се бори сам, със собствени сили за своето 

оцеляване. 

Обновителната сила на Потопа 

Ако приемем, че океанът, образуван от малките капчици, е символ на 

народа, а корабът на монархията, на аристокрацията, бихме могли да 

                                                 
3 {в бельэтаже (франц.). – Ред. В: Герцен 1986} 
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видим символика на вертикала. Корабът е над вълните, носи се по тях 

така, както аристокрацията живее на гърба на народа. Корабът е горе, а 

океанът – долу. Желаната промяна ще настъпи, когато вертикалът се 

превърне в хоризонтал. Корабът потъва и остава само океанът, 

единствената равнинна повърхност. Промяната ще доведе до онова 

първично митично състояние, в което Божият дух се рее над водата, носещ 

съзидателната сила да сътвори отново този свят, в който раят е отреден за 

човека, непознаващ неравенството. Чрез тази асоциация се разкрива 

идеята за равенството между хората, осъществимо в условия на 

възвръщане към първичността посредством пречистващата морска стихия, 

видяна като революция. В „С того берега“ („От другия бряг“) на А.И. 

Херцен символиката на кораба, потъващ, разбит от вълните, разкрива 

виждането на автора за сриване на стария свят, унищожаване на 

монархията, погубването на антропофагията и раждането на социализма, 

основан на равенството. Да не забравяме, че водната стихия освен 

погубваща сила притежава и силата да съзидава. Тоест  връщане към 

първичното състояние, към Началото, предпоставя новото Сътворение на 

обществения строй, наречено социализъм.  

В предпоследната седма глава „OMNIA MEA MECUM PORTO“ от 

книгата „С того берега“ („От другия бряг“) се откроява оптимистичния 

възглед у Херцен, че старият свят загива, идва краят на плаването на 

„господарите“, съмненията у автора остават в миналото:  

Корабль идет ко дну. Страшна была минута сомнения, когда рядом с 

опасностию были надежды; теперь положение ясно, корабль не может быть 

спасен, остается гибнуть или спасать себя. Долой с корабля, на лодки, бревна — 

пусть каждый пытает свое счастие, пробует свои силы. Point d'honneur  

моряков нам не идет (Герцен 1986, с. 96). 

След потъването за оцелелите няма пътеводна звезда, няма да се 

следва съдбата на „състарения“ Париж (Герцен 1986, с. 36). Те няма да 

търсят пристанище, където да ги подслонят и поставят в зависимост 

отново. Съдбата на оцелелите е да намерят свободата вътре в себе си, 



19 

 

което ще ги доведе до земята с плодородна почва за развитие на 

свободата в обществото.  

Мы не сыщем гавани иначе, как в нас самих, в сознании нашей 

беспредельной свободы, нашей самодержавной независимости. Спасая 

себя таким образом, мы становимся на ту мужественную и широкую 

почву, на которой только и возможно развитие свободной жизни в 

обществе,— если оно вообще возможно для людей (Герцен 1986, с. 96). 

В този философско-утопичен оптимистичен възглед за бъдещето на 

човечеството съвсем логично се прокрадва и сянката на съмнението – 

„если оно вообще возможно для людей“, така, както се проявява и 

опасението, че бъдещият социализъм би могъл да последва съдбата на 

републиката (Герцен 1986, с. 89) – кървавата жертва в името на 

надеждата и вярата да се окаже безсмислена. Революционерите, 

реформаторите ще се окаже, както пише още в предисловието 

Александър Херцен, че са строители на мостове. Те създават моста, 

който да свърже  единия и другия бряг, подбуждат към извършване на 

промяната, създават необходимите условия, и до там приключва 

тяхната задача, респективно съдба. Какво ще се построи на новия бряг? 

Никой няма отговор на този въпрос – тази работа се завещава на 

бъдещото поколение. Това е и завещанието, което Александър Херцен 

оставя на своя син, на когото е посветена и книгата с есета и диалози 

„С того берега“ („От другия бряг“): 

Мы не строим, мы ломаем, мы не возвещаем нового откровения, а 

устраняем старую ложь. Современный человек, печальный pontifex 

maximus,  ставит только мост — иной, неизвестный, будущий пройдет 

по нем. Ты, может, увидишь его... Не останься на старом берегу. 

Лучше с ним погибнуть, нежели спастись в богадельне реакции.  

Спасителният бряг на социализма 

Метафоричен образ, свързан с кораба и плаването, изключително 

важен за тълкуването на идейното послание на „С того берега“ („От 

другия бряг“), който виждаме в цитата и заглавието, е брегът.  
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Още в самото заглавие прави впечатление, че брегът е определен с 

местоимението „онзи“. Това местоимение е разковничето за тълкуване 

на символиката на брега в разглежданото произведение. В тълковния 

речник на Д. Н. Ушаков „тот“ има значение за предмет или лице, които 

са по-отдалечени в пространството или времето, намиращи се не в 

непосредствена близост, не пред очите на говорещия и не в дадената 

минута. То е напълно противоположно по значение на местоимението 

„этот“ (този). В едно от значенията си местоимението „тот“ означава 

втория от двойка предмети, нещо непосредствено противоположно на 

даденото, противолежащо, напр.: На том берегу реки. На той стороне 

площади. По ту сторону баррикады.  

(Толковый словарь Ушакова 1935-1940:  

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1056238 –  29.08.2019). “Тот„ 

носи в себе си значението не само на „онзи“ далечния бряг, но и на 

„другия“ – напълно противоположния.  

Брегът в „С того берега“ („От другия бряг“)  притежава няколко 

конотации. Първата е конкретното местоположение, определено с 

предлога „с“ – „От онзи бряг“. Пишещият явно се намира на това 

място, към което дълго време е отправял взор с надежда да го види 

отблизо. Когато писателят Херцен пише своята книга, той се намира в 

Европа – пътува из Франция, Италия, Швейцария. От една страна, 

местоимението „тот“ указва физическото местоположение на пишещия, 

но от друга, употребата в значение на „онзи“, „другия“, като че ли 

внушава вътрешното, душевно състояния на писателя като човек, 

намиращ се на противоположния на онзи бряг –  родния. Прочитайки 

произведението, читателят  разбира, че писателят е напуснал своята 

родина, намира се в чуждия свят, но в сърцето и мислите си не спира да 

се вълнува за съдбата на своята страна и своя народ. Херцен е 

емигрант, но не се отрича от родината си, а от „другия бряг“ пресъздава 

своите впечатления, посочва недъзите на управлението на „онзи свят“ и 

черпи идеи за решаването на най-важния за него въпрос „Кой е пътят за 
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Русия – към либерализма или към социализма?!“ .   

Да се върнем на цитирания откъс от предисловието и да обърнем 

внимание на метафоричния бряг, който е определен като стар. 

Съответно опозицията стар и нов изниква в съзнанието. Кой е „старият 

бряг“?! Бихме могли да кажем, че той е равнозначен при Херцен  и на 

стария свят, и на потъващия кораб, но тогава ще изпаднем в 

противоречие. Сушата и водата са опозиционна двойка и поради тази 

причина плавателният воден съд е невъзможно да бъде еквивалентен на 

брега, асоцииращ се със сушата. Може би това противоречие  би се 

разрешило, ако мислим за опозиционната двойка вода – суша като за 

опозицията динамика – статика. В този ред на мисли старият бряг и 

корабът се асоциират със стария свят, но брега, видян като 

непроменливото състояние на обществения строй, в което липсва 

развитие, промяна – това, което е тук и сега, а потъващият кораб, 

обгърнат от морската стихия, като действеност, която бележи 

промяната. Идеята за коренна промяна на обществения строй на стария 

свят, а не просто за преобразуването му,  е разкрита чрез символиката 

на разрушаващата и съзидаващата сила на водата. За да е възможно 

преминаването към новия бряг, то старият трябва да се унищожи 

(унищожение видяно в „С того берега“ („От другия бряг“) като 

потъването на кораба, което се свързва с пречистващата сила на водата 

и възвръщането към първичното състояние, от което е възможно 

съграждането на нов свят, в който липсват недъзите на стария). Корабът  

в семиотичен план представлява метонимия на сушата (респективно на 

брега, но съдържаща представата за движение), а създаването му от 

човека препраща към идеята за сътворената от човешки ръце система на 

управление, базирана на власт и робство. В съзнанието изниква една 

верига от символни знаци на тази система СТАР СВЯТ – СТАР БРЯГ – 

КОРАБ, а водата и морската стихия са условията, необходими за 

достигането на новия бряг. В такъв план новият бряг, подобно на една 

идея, не се вписва в материално-пространствените граници, той като че 

ли става част от времевата линия – символизира бъдещето. Затова и в 



22 

 

посланието към своя син Херцен акцентира върху строящите тук и сега 

мостове. Мостове, които имат функцията да изградят приемствената 

връзка между новия и стария бряг, но не като приемственост на 

системите на управление – Херцен е категоричен в това, че всичко 

свързано с антропофагията трябва да се заличи – приемствеността е в 

идеята за раждането на новия свят, който не  бива да се явява 

преобразуване на стария. Брегът се очертава като пространство, в което 

се ражда идеята за революция (старият бряг – системите на 

управление, основани на антропофагията) и където идеята, 

осъществена, трябва да процъфти (новият бряг – социализмът). 

Приемствеността предполага да бъде на идейно ниво. Изграждането на 

мостове обаче от Херцен е видяно като разрушаване, унищожение на 

старите устои. Отново изпъква идеята, че единствено чрез 

унищожението на стария свят е възможно раждането на новия.  

Реформаторите, които движат преминаването от единия бряг към 

другия на народите, Херцен нарича плаващи мостове в своята 

философска книга „С того берега“ („От  другия бряг“) (вж. Герцен 1986, 

с. 41). Но в значението на тази метафора като че ли присъства нотка, 

отпращаща към понятия като нестабилност, несигурност, вероятност. 

Сякаш имплицитно прозира идеята, че революцията без съзряването за 

борба на всички капки в океана на живота е немислима. Или може би 

отново се прокрадва сянката на съмнението у него за невъзможната 

промяна? 

Като че ли желаната промяна на системата на управление на 

света, знаково представена от стария бряг, кораба, може да се види като 

преминаване през морската буря, т.е през революция. Какво се 

получава? Ако мислено прокараме линия през семиотичните образи 

топоси Стар бряг – Кораб (океан)– Нов бряг, то корабът, бихме казали, 

символизира движението, но не напред, а надолу (потъването в 

морската бездна), т.е. като символ на старата система на управление, 

изчезването му бележи възможността да се достигне другия бряг – 

твърдата почва, върху която да израсне, покълналата вече идея за 
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новата система на управление – социализма. Защо акцентирахме на 

своеобразната линия между топосите? Интересен е образа на океана 

(познат от древни времена) като единствената възможна среда за 

промяна – за разруха и сътворение, чрез който образ се разкрива и 

символиката на кораба и бреговете.  

От всичко, казано до тук, можем да изведем следните изводи:  

1. Символиката на кораба в „С того берега“ („От другия бряг“) е 

изцяло обвързана с философските възгледи на А. Херцен по 

времето на Френската революция от 1848 г., преминаващи от 

оптимизъм (вярата в републиката) към песимизъм (крахът на 

надеждите, възлагани на републиката като система за 

управление), за да се стигне до идеята за социализъм, в която 

прозира отново дълбокия оптимизъм на автора, основан на 

вярата във възможната коренна промяна на света.  

2. В семиотичен план потъващият корабът заедно със своите 

образи корелати вълни, облак, морска буря, капки, бряг се 

свързва с представа за нужния крах на стария свят, видян 

като система на управление на малцинството над 

болшинството, основана на антропофагия, която има много 

имена – едни от които са пряко назованите монархия и 

република. Корабът символизира избраните в едно общество, 

които плават върху плещите на вълните – обикновения народ, 

т.е. символизира системата на управление, спомената по-горе. 

3. Образът на брега се свързва със следните опозиционни 

двойки: чужд – роден, либерализъм – монархия, стар – нов. 

Като образен корелат на кораба има следните семантични 

значения:  

– старият бряг символизира  стария свят на монархията и 

либерализма – системи на управление, в които според 

Херцен равенството е невъзможно; 

– новият бряг, контранстно представен, символизира 
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бъдещия променен из основи свят, наречен социализъм.    

Можем да обобщим, че потъващият кораб във философската творба на А. 

Херцен „С того берега“ („От другия бряг“) символизира монархията, която 

трябва да потъне в морето на революцията, а палубата (като елемент от 

кораба) – висшата класа, аристокрацията като част от руското 

общество. 

Наблюдава се демитологизация на кораба монархия – символ, 

утвърден в епохата на Просвещението, и развенчаване на идеята за 

„разумната история“. Активират се антични (океанидите), библейски 

(Ной, Потопът), християнски (Апокалипсисът и Сътворението) и 

просветителски митове (корабът държава), за да се утвърдят идеите на 

автора, свързани с възгледите му по отношение на необходимостта от 

революция, породена от проблема за антропофагичния модел на 

управление – монархия и република. 
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