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Кристина Георгиева, Философия, 2 курс 
 

Теофраст и неговите характери 
Сравнение с неговия учител Аристотел 

 
 

Биографични данни 
   Роден е в град Ерезос на о. Лезбос към 372 г. пр. н. е. Баща му притежава 
тепавица и като заможните родители на онова време иска сина му да усвои 
висшата наука. Началото бива поставено в родния град при ритора Алкип. 
По-късно Теофраст отива в Атина, за да слуша Платон и да остане там до 
края на живота си. Именно в Платоновата Академия се среща с Аристотел, 
става негов съветник и участва в основаването на Аристотеловата школа, 
на Ликейската школа. 
   Истинското име на техния автор е Тиртам. Неговият учител във 
философията Аристотел го нарекъл първоначално Еуфраст („красиво 
говорещ”) , а по-късно Теофраст („божествено говорещ”), за да изрази с 
това прозвище умението му да говори леко и изкусно. 
   Освен школата и библиотеката , който Аристотел му завещава, Теофраст 
наследява и неговото трудолюбие. Съчиненията му следват системата на 
учителя и обхващат всички страни на знанието — природознание и 
метафизика, право и риторика, етика и поетика. Цялата тази грамада от 
трудове е загубена. Разполагаме с фрагменти, знаем заглавия 
(„За законите”, „За смешното”, „За комедията”, „За стила”, „Метафизика”). 
До нас са достигнали само две съчинения по ботаника и „Характери”.  
 
Произход и цел на „Характерите” 
 
Заглавието „Характери” 
   „АБВ” озаглавил  първоначално Теофраст работата си „Характери”. 
Историята на съществителното „характер” е разисквана от различни 
изследователи. То описва „печат” или „отпечатък” върху монета, 
отличителна маркировка за типа или стойността й. Също е използвано 
образно, за да се опише „отличителен знак“ на лицеви или телесни части, 
по което се определя роднинство или раса или „белег“ на речта, като 
диалектите или стил на говорене. В по – късния литературен критицизъм 
се тълкува като стил на писане. 
   За пример се използва мъжа. Мъжът се разпознавал по своя говор. Речта 
му го представя, прави го различен и разпознаваем от другите. 
    Характерите, които описва Теофраст са тридесет. Те не казват нищо 
повече от „типове“ „видове“ „отличителни знаци“ или „стилове“. Това 
адекватно е съобщено от работата му. Дефиниция е нужна, но 
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преписвачите са я загубили. Заглавието „Характери”, по използване, е 
едновременно подвеждащо и непълно. Истинското заглавие означава нещо 
като „Поведенчески типове” или „Отличителни белези на характери”. 
 
Произход и връзки 
    Някои изследователи и критици твърдят, че „Характери”, по концепция 
и структура е роман. Според други са реалистични миниатюри. Нищо като 
тях, доколкото ни е известно, не е било писано. Но могат да бъдат 
разпознати предшественици и връзки. Описания на характери, като 
човешки черти и белези, са се появявали случайно в други жанрове. 
Например от Омир; Херодот, който описва, в съответствие с историята, 
нравите на народите, прави портрети на знаменити личности, заедно с 
придружаващите ги големи събития; Платон със своите политически 
характери; Аристотел, който разглежда характерите на хората, пречупени 
през различни призми, в различни свой произведения като „Реротика”, 
„Физиогномика”, „Никомахова етика”. 
   Аристотел е по – абстрактен в своите теории. Той говори общо и 
неопределено. Например, в „Никомахова етика”, той развива и анализира 
индивидуалните добродетели и пороци на хората. Въпреки че ги 
персонализира, неговите характери съществуват обаче за по – голяма част 
от времето и пространството като морални парадигми, а не като плът и 
кръв. Той често посочва с абстрактни и общи понятия обстоятелствата или 
поведенията , които се асоциират с всяка добродетел или порок. А във 
„Физиогномика” Стагирит описва характера на човека чрез неговата 
структура.  
Факт е, че Аристотел „посажда” семето, от което Теофрастовите описания 
да порастат.  
    
Цел 
   По форма “Характерите” са на границата на художествената и 
нехудожествената литература. Те минават  през трактата по етика, през 
адвокатската реч и през риторическото упражнение; не намалява тяхната 
стойност и на реалистически миниатюри. Те не биха могли да влязат в 
художествената литература направо от улицата. Нужна е форма, която да 
способства изказа на новооткритото битово съдържание. Всъщност тази 
форма у Теофраст все още се търси. 
      Според мен, най – важната отличителна черта на Теофрастовите 
„Характери” е реализмът. В произведението на Теофраст няма  концепция 
за живота, външна на самия живот, цени се всекидневието, то става 
проблем. Подбужда се интересът към житейските подробности, към 
частното, към човешката индивидуалност, към характера като тип и 
неповторимост.  
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   В „Характерите” се забелязва и една отличителна черта на античното 
творчество. Както и при Аристотел, така и в съчинението на Теофраст 
съществува конкретна и точна дефиниция на всеки отделен характер. 
Дефиницията дава онова съществено, без което житейското, битово и 
конкретното биха прозвучали за античния човек безсмислено.  
Тя е смислова ориентация, благодарение на която не се разпилява 
житейският материал. И след това се разгръща описанието на всеки тип. 
   Самото определение на всеки характер дава основание да се определи 
съчинението като етическо. Белязано е от някакъв вид теоритичност. 
Въведението го представя като произведение с морални насоки към по 
младите. Но самият Теофраст не изразява своята лична оценка. 
Проследявайки текста, можем да разберем кое той счита за правилно и кое 
не. Всички образи са белязани от общия характер на епохата - подвижен, 
хитър, загрижен за паричните си дела, настроен търговски, пестелив и 
груб. Теофраст не съди, а по – скоро, според мен, иска да накара хората да 
мислят по – малко за материалното си богатство, а повече за духовното. Да 
приемат себе си не само като граждани, а като индивиди. Да намерят 
мярата и средината.   
   По мое мнение, Теофраст се опитва да открие източника на човешкото 
поведение чрез разгръщане на индивидуални образи и техните особености. 
Важното тук е не какво конкретно определение ще се даде, а как ще се 
прояви  всеки отделен характер в самата жизнена среда на античния човек. 
   Вместо абстрактно обстоятелство , Теофраст ни дава истински случай и 
вместо анонимен деятел – реален индивид. Колоритът на индивидите е 
толкова богат, че може да служи като извор на атинския бит от 4 век 
пр.н.е.. В книгата има какви ли не подробности на ежедневието – от 
облеклото до  поведението, жестовете и речта. 
   „Характерите” могат да се приемат и като модели за риторически 
упражнения.

   Зачатъка на „Характери” откриваме в Аристотеловата „Никомахова 
етика”. Като последовател на своя учител напълно нормално е Теофраст да 
възприема същите теории. Смята се, че „Характери” са написани основно с 
две цели: риторическа и етическа. Ще се опитам да ги обясня, според 

 Всеки, който има нужда, може да се опре на някой от тях, за 
да се представи в най – добрата си светлина. 
   Като цяло съчинението на Теофраст „Характери” се отличава с интереса 
си към всекидневния живот на елинските граждани. „Характерите” 
диагностицират човешките слабости. Смятам, че с чувство за хумор те 
подтикват към търсене на мярата. От своя страна това е свързано с 
действия и определен вид активност. Но не физическа, а такава, която се 
свързва с определена творческа дейност.  
 
Интерпретация 
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моето разбиране, като сравня и разясня текста на Теофраст с „Реторика” и 
„Никомахова етика” на Аристотел. 
   Както вече споменах „Характерите” могат да се приемат и като модели за 
риторически упражнения, до които да се прибягва. Според Аристотел 
риториката убеждава относно всяка даденост, „затова и казваме, че тя като 
изкуство не се отнася до някакъв собствен и определен разред предмети.” 
(Аристотел, Реторика, I 2 45стр.) Доказателства лежащи на изкуствата 
откриваме в самите нас. Самият оратор прибягва до доказателства чрез 
характера, за да внуши доверие в себе си. „…характерът е, тъй да се каже, 
почти най – главното доказателство” (Аристотел, Реторика, I 2 46стр.)  
   Чрез силогистичната си страна реториката се доближава до диалектиката, 
а чрез учението си за характерите до етиката (моралната наука) и с 
политическата ( учението за държавата). Силогистичната способност на 
оратора му позволява да различава истинното от привидно истинното. 
Истината е крайна цел на оратора. И Аристотел показва и обръща 
внимание на „противоположното” не с цел да го утвърди, а да 
неутрализира онези оратори, които го правят. Той отрича защита 
едновременно и на справедливото и несправедливото, например. Смята, че 
в качеството си на оратори ние не бива да убеждаваме в нищо лошо. 
   Реториката у Аристотел получава същностни белези на дейност, която 
мотивира чрез писания закон (правото), но не по – малко и чрез неписаната 
норма за моралност и човещина. Това, според мен, отвежда до близостта 
на реториката с етика донякъде. В тези аргументи може би да се и крие 
подбудата на Теофраст да напише работата си „Характери”. С тази 
особеност, че той е създал образите си с комичност и ироничност, които да 
забавляват и същевременно да подтикват към собствено размишление и 
тълкуване. Докато, както ще се види и в „Никомахова етика” Аристотел 
ясно заявява и оценя. 
   По – същественото общо между текстовете  е това, че и двата са етически 
съчинения. Както Стагирит, така и неговият ученик дават определения. 
Има някаква теоретичнност и в двата текста. За пример мога да посоча, че 
в „Никомахова етика” Аристотел дефинира самохвалството като 
„изкривяване на истината към преувеличаване”, а този, който притежава 
такъв нрав е самохвалец. А Теофраст в „Характери” го определя така: 
„Всички ще се съгласят, че самохвалството се състои в това, да си 
приписваш въображаеми успехи и богатства.” Разликата е в това, че 
Аристотел в своето произведение казва каква е средината и посочва как се 
нарича този, който следва пътя на излишъка или на недостига. А Теофраст 
разгръща образа на типажа, който е определил. По мое мнение всички 
характери, който е създал авторът показват какъв атинският гражданин не 
трябва да бъде.  
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   И Аристотел, и Теофраст се опират на битовия морал на античното 
общество както и конкретизират и теоретизират нравствената същност на 
гърците. 
   Аристотел целенасочено и логически достига до определения на 
същността и многоаспектността на нравствения живот, дефинира основни 
типове на духовния свят на индивида и разглежда човека като творческо 
същество.  
   Теофраст също дефинира основни типове на духовния свят на индивида, 
който обаче трябва да претърпи промяна. 
   И двата текста апелират и мотивират човека да излезе от своята 
ограниченост и да бъде активен, да действа, да обърне внимание на 
нравственото си извисяване. 
   Направих съпоставката между философите и техните текстове, за да 
покажа, че и при двата реториката и етика донякъде се припокриват. А 
това, по мое мнение, води до припокриване на науката и изкуството. От 
необходимост трябва да се направи уточнението, че схващането на 
термините в днешно време е с много по различно значение. 
   В Античността не можем да открием онези разлики между „изкуство” и 
„наука”, които търсим и намираме днес. Разграничават се механическите и 
свободните изкуства. Механическите са свързани с правенето на артефакти 
и са в полза на всекидневието, а свободните – имат отношение към 
изграждането на интелектуалното и нравственото съвършенство на човека, 
които от своя страна също трябва да използва в своето всекидневно 
полисно общуване. 
   От важно значение тук е активността, действията на атиняните. Как се 
проявява всеки отделен характер в самата жизнена среда на античния 
човек.  
   Науката и изкуството е необходимо да се схващат като умения или 
сръчности, които да влизат в обсега на понятието „изкуство”, или иначе 
казано „изкустност”.  Да се „научиш”, например както чрез собственото си  
желание, така и чрез правила и основи на познанието, да бъдеш добър, в 
това, което искаш. За да се изградиш, например, и като добър художник и 
едновременно с това  да станеш нравствено богат гражданин … 
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