
Хората – еднакви и различни 

 

  

 

     Кое е първичното, възникващо в теб, след като чуеш думата човек? Не е ли мисълта, че това 
си самият ти. Кое е първичното, възникващо в теб, след като чуеш думата хора? Може би, че 
това са всички около теб, себеподобните. Е, щом всички себеподобни се наричат с едно общо 
понятие – хора, защо те са колкото еднакви, толкова и различни? Защо се стремят към едно и 
също нещо, поемайки по различни пътища и размисли. Защо се получават толкова 
противоречия? Защо? Въпроси, на които всеки ще отговори по свой собствен начин.  

     „Човек е уникален сам по себе си.” Според някои тези думи оправдават различието между 
хората. Тези думи показват, че човешката психика се различава във всеки един от нас така, 
както физиката ни и всичко останало.  

     Според други хората са различни, заради техният пол или раса и с право, защото ако ви 
кажат думите – „жена” и „мъж” или „негър” и „бял” веднага ще направите съпоставка и ще 
откриете десетки разлики между тях. Трети смятат, че религията и културата са единствените 
причини за същото това различие. Четвърти мислят същото пък за националността или 
потеклото и пр. Но дали това са истинските причини за различието между хората или не, знаят 
самите те.  

     Аз обаче, както и всички останали можем да кажем причините за единството между хората и 
те не са малко. Думата обединение просъществува от хиляди години насам. Като започнем с 
обединенията против вражеските племена на времето, минем през организацията ОН, която 
обединява всички народи по света, и през Европейския съюз и стигнем до всекидневните 
обединения на малки общности от хора. 

     Хората се обединяват в желанието си да достигнат до нещо по-добро, нещо, което може би 
смятат за висше благо. По този начин те стават по-силни и по-единни и привличат все повече и 
повече хора. Например Европейския съюз, който със своята толерантност привлича различните 
страни – слаборазвити и силноразвити, с няколко основни цели – мир, взаимопомощ и взаимна 
изгода. Цели, съблазняващи както всеки един човек, така и всяка една нация. Цели, прилични 
за еднаквостта между хората. Цели, водещи към толерантност, която подпомага слабите. 
Толерантност, която слага хората на кантар. 

     Някой някога е казал: „Човек е нещо несравнимо, нещо неописуемо.” Хората са различни 
поради много причини, но еднакви, поради повече. Хората са тези същества, на които им 
предстои да се съревновават помежду си още по ожесточено, но може би и да се обединят. 
Кой знае!? 
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