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Броят се издава с подкрепата на НФК

Историческа благодарност
В безкрайните лабиринти на прехода
една възрастна и слаба жена,
цялата облечена в черно –
черна забрадка и черна пола,
черен сукман под черна жилетка,
черни обувки с черни чорапи, –
седеше на тротоара
като неподвижна и застаряваща природа.
Това беше въпрос към самите нас – как живеем, –
на който не успяхме да отговорим
заедно никога.
Тя мълчеше пред Народния театър, пред
Софийския университет,
пред Министерството на земеделието.
Мълчеше навсякъде, тихо.
Стоеше с наклонена надолу глава,
прибрани към тялото крехки ръце и крака,
без нищо, в което да се пусне монета.
Не гледаше никой път никого.
Беше толкова свита и без придихание,
че ставаше почти прозрачна,
а накрая невидима;
както милиони други отломки.

Може би се стараеше да не ни притесни
със своето неуместно и бледо присъствие –
нито с поглед, нито с дума, нито с жест.
Сега, когато отдавна я няма и
никой не знае нейното име,
мога да кажа със спокойствие,
благородство и увереност,
че тя действително успя
да не ни обезпокои.
И точно заради това
всички ние
– слънчеви и силни, безметежни;
циници, оцелели; черкувани или помъдрели;
ироници и сираци;
разказвачи на поуки в стихове;
съединени най-накрая и неволно –
заедно ще є бъдем благодарни
дълбоко и до гроб.
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Тематичен център на новия брой
162/Пролет на списание „Християнство
и култура“ е проблемът „Християнство
и истина“. В тази рубрика са включени
текстовете на Албанския архиепископ
Анастасий (Янулатос) Православната
мисия: минало, настояще, бъдеще, на
Сардийски митрополит Максим, озаглавен
Прерогативите на Константинополския
епископ, както и анализът на Кръстю Банев
„Застана царица Теб отдясно“: За Псалтира
като основа на високата почит към Св.
Богородица. В „Християнство и история“
са представени два текста, посветени
на о. Георги Флоровски Критиката на
идеята за исторически прогрес в ранното
творчеството на прот. Георги Флоровски
на Александър Смочевски и Отец Георги
Флоровски – Вселенският учител на
Пергамския митрополит Йоан Зизиулас.
Темата „Християнство и литература“
е представена с текстовете на Клайв
Стейпълс Луис Три начина да пишеш за деца и на Ралица Райкова За детскостта, вечността
и поезията. Друг тематичен кръг е проблемът „Християнство и наука“, който съдържа
статията на Кристиан Станков Бог и законите на природата и разговора с Петрос
Панайотопулос, физик и преподавател в Аристотеловия университет в Солун, озаглавен
Църква и наука. В рубриката „Християнство и изкуство“ е представен анализът на
Валентин Калинов За радикалното зло. Психоанализа и теология по линиите на един филм.
Броят е илюстриран с фотографии на Златко Латев.

„Графитите“ е темата на новия 6 брой на сп.
„Култура“. Кое е новото на уличната сцена
и защо графитите се нуждаят от неспирно
тълкуване? Къде минава границата между
„законното“ и „незаконното“, между вандализма
и естетическото изпълнение? Отговорите в
анализа на Георги Тенев „Тънката кожа на града“,
както и в разговорите с немския художник
Мануел Герулис и с българския графити артист
Насимо. И още: размислите на немския философ
Петер Слотердайк за „Европа, пандемията
и вярата“, на социолога Хартмут Роза за
„Копнежа по близост“ и на Джорджо Агамбен
за „оголения живот и ваксините“. А също и
нови „Християнски фрагменти“ на Димитър
Коруджиев. В броя можете да прочетете и
за „поезията в драмата“ (Мирела Иванова
за новата си пиеса „Бележките под линия“);
диригентът Найден Тодоров говори за това „как се събужда емпатията“, а писателката
Здравка Евтимова – за „българския П.Е.Н.-център, който навършва 95 години. И още:
„как да рисуваш книга?“ (художниците Милена Вълнарова, Люба Халева и Дамян Дамянов
споделят тайните на оформлението); балерината Калина Богоева за „изразителността на
танца“ и режисьорът Иван Владимиров за „Сцени от живота на една актриса“; 100 години
от рождението на Йозеф Бойс. Фотографиите в броя са на Ивелина Берова, а разказът в
„под линия“ е на Йордан Д. Радичков.
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Как продължава земята?
„Земя 2.0“ е смела книга.
Дръзка, непримирима,
самоотвержена, детска,
стара, неподвластна на
никого, непринадлежаща
никому. Дори на своя автор.
Ана Мария Гърбич е родена в
Белград, където в момента
работи по докторската си
теза по литература. Автор
е на три стихосбирки и
една музикална биография,
както и на редица статии,
стихотворения и разкази,
издадени в сръбската и
чуждестранна периодика.
Гърбич е редактор, водещ на предаването „Klub 2“
по радио „Beograd 2“, ментор по творческо писане и
илюстратор, както и основател на поетическата
организация „Argh“. Ана Мария е гостуващ резидент
в Къща за литература и превод (София), в рамките на
съвместната програма на Къщата с мрежата „Традуки“ и
Столична община. По време на резиденцията си в София
Гърбич работи върху сборник с кратки разкази, чието
действие частично се развива в София. В края на 2019
година Гърбич гостува в „Хралупата“, където се заражда
идеята нейната книга „Земя 2.0“ да бъде преведена и
издадена изцяло на български език. С превода се заема
Левена Филчева и през 2021 година българското издание
става факт благодарение на издателска група „Арс и
Scribens“.
Тази информация няма да намерите в книгата. Нито
каквато и да било биография на Ана Мария Гърбич.
Нито съдържание. Нито предговор, послеслов или
всякакви излишни думи, които свързват книгата с
изобщо някаква дефиниция какво представлява тя, как е
съставена и кой я е написал. Читателят обаче не търси
отговорите на тези въпроси, защото те се появяват
последователно във всеки от текстовете в книгата, уж
за да разкрият нещо друго по един арогантен, безсрамен
и ужасно болезнен начин. Четейки „Земя 2.0“, аз не се
колебая. Още първият поетичен текст вътре въвежда
образа на персонаж („казвам се ахмо/ роден съм на два
километра от сараево/ осемдесет и седма година“),
който е пълнокръвен и е готов да ме развежда из живота
си, да ми разказва, да ме шокира и стъписва и накрая
да ми обясни защо носи панталони и откога. Изведнъж
рязко в следващото стихотворение нахлува Аня, родена
през същата година в Белград, която ме обстрелва със
спомените си за „горещия жълт юг“, а след нея още
редица персонажи или азове, говорители, разказвачи
– все едно – се смесват бързо с моите представи за
нещата и са нетърпеливи да ми разкрият всичко. Ана
Мария Гърбич не се свени да бъде цинична, церемониална,
аристократична и артистична и всичко това в едно.
Прави впечатление, че изказът є сам
по себе си е автентичен и неподправен.
Съчетанието на най-естествените, но
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неизговорими състояния, и
на най-сложните концепции
превръщат поезията на
Гърбич не в умишлено търсен
ефект, а в зрял и силен глас на
едно мълчаливо всевиждащо
поколение.
И като споменах поколение,
наистина в текстовете на
Ана Мария читателят може
да се сблъска челно с огромно
количество животи, които
всъщност разказват един и
същ живот – животът без
крепостни стени, без опора,
която да го гради и поддържа,
без карта с набелязани посоки и дори без собствен
багаж. Поколение, което има за цел да съществува и да
променя чрез съществуването си. Валентин Дишев го
определя като „поколение, опитващо се да се събере,
разрушавайки рецидивите на „стария свят“. Разбира се,
унищожението е част от „Земя 2.0“, но още самото
є заглавие подсказва, че съграждането е неизменно.
Тук ще се говори за някаква друга земя, втора част на
земята, за подобрена, ъпгрейдната версия на нещо, което
съществува от милиони години, сиреч много отдавна.
Утвърдените модели не са фокус нито на Гърбич, нито
на кой да е от нейните бродещи герои, но техните
истории и спомени, свързани с тези модели, не остават
нечути. Тяхното детство е пленително и читателят
остава спокоен, че се е домогнал до него. Че е видял как
някой се измъква незабелязано от къщата, друг бере
царевица, трети пристига облечен в „магарешка риза“. Че
е доловил миризмата на съседския боклук, чул е някаква
песен, било е лято и Аня и Ахмо са били там. Но дали
Аня и Ахмо са разказвачи, или герои на нечий трети или

четвърти разказ за читателя остава като решение,
което или трябва да вземе, или да се впусне в тяхната
битка, без да пита. „Земя 2.0“ не може да си позволи да
ви остави безучастни. Вие ще трябва да научите какъв е
животът в малките държави, какви курви се разхождат
по улиците, къде боли, как някой умира, но и кой го убива.
Влизайки в света на Ана Мария Гърбич, вие ще станете
свидетели на всичко, искате или не искате. И няма да
сте скритият зад ъгъла наблюдател, който присвива
очи, за да изпусне поне малко от гледката пред него, а ще
сте съучастници във всяка тревога, във всяка брутална
сцена, в мекото, в твърдото, в безсънието, в гробницата,
в небето, в обувките на непознат, който смътно
разбирате, че е свой.
На тази земя, в която ужасно искаш да останеш, докато
чуваш собствените си стъпки да бягат, търсенето на
цялост, общност, здравина и най-вече на продължение
е свръхидея. С тази идея Ана Мария Гърбич се
запознава с читателите по един безмилостен, искрен и
изключително топъл начин. Мисля си – единственият
възможен начин да се срещнеш с точно този автор.
Поетичната книга „Земя 2.0“ е илюстрирана и оформена
по забележителен начин от Антонина Георгиева, а
дребните елементи, пръснати по страниците, завършват
цялостния є облик с необходимостта нещо да се
намери, за да се събере. Книгата е разделена на 2 части –
„Щастливите деца рядко спят“ и „Земя 2.0“. Макар че в
тях назад и напред постоянно се разминават по улиците,
из дните и нощите, сред изгреви и залези, те никога не
се оставят в рибешко мълчание. Все някой нещо казва и
добре че. Ще я бъде земята.
Анна Лазарова
Ана Мария Гърбич, „Земя 2.0“, прев. Левена Филчева,
изд. „Арс/Scribens“, С., 2021.
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Номинации за Годишните награди
на Портал Култура (I кръг)
В съответствие с регламента на конкурса журито
номинира следните творби (по азбучен ред на авторите) в
разделите проза и хуманитаристика:
Проза
Албена Стамболова, „Драки и къпини“, „Факел“, 2020
Алберт Бенбасат, „Изгубени вещи“, „Колибри“, 2020
Боян Биолчев, „Ако можеха да ни чуят“, „Жанет 45“, 2020
Георги Господинов, „Времеубежище“, „Жанет 45“, 2020
Георги Тенев, „Резиденция“, „Колибри“, 2020
Горан Атанасов, „Махалата на совите“, „Фама“, 2020
Керана Ангелова, „Мястото Янтара“, „Фабер“, 2020
Янчо Михайлов, „Лъх от тих вятър“, „АртГраф“, 2020
Хуманитаристика
Андрей Ташев, „Непознатият Матвей Вълев“, 2020

Илия Граматиков, „Инструменталните концерти на Георги
Арнаудов“, 2020
Ина Филипова, „1990. Неподозирани хроники по действителни
събития“, „Слънце“, 2020
Инна Пелева, „През това време“, „Жанет 45“, 2020
Камен Рикев, „Защото е на скрито. Християнският
светоглед в творчеството на Далчев“, 2020
Младен Влашки, „Кафка в България до 1989 г.“, „Страница“,
2020
Пламен Дойнов, „Линия на разполовяване“, „Кралица Маб“,
НБУ, 2020
Светлозар Игов, „Патриархът“, „Жанет 45“, 2020
В края на септември журито ще оповести своите
„кратки номинации“ (по 4 във всеки раздел), а имената на
победителите в конкурса ще бъдат обявени на официална
церемония на 1 ноември, в Деня на Народните будители.
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Мечок, таралеж и баба в една лятна компания
Гледах един гледан филм –
„Cache“ или „Скришна игра“ от
2005-а на режисьора Михаел
Ханеке с Даниел Отьой и с
любимата ми Жулиет Бинош.
Интелигентско семейство е в
шок, защото се оказва следено
от неизвестен. Те не знаят
срещу какво се изправят и как
да се защитят. Друг, различен
от техния, е езикът на опасността. Като голям и зъл бял
мечок, изправен на задните си лапи и готов да нападне.
Но и на никого не му идва на ум да прояви съпричастност
към онзи, чийто живот е провален. Защото заплахата си
е заплаха и пред нея занемяваме. Последна справка: ковид
пандемията и дните на изолация. Нещо трябва да мине под
прозореца ни и в добрия случай – да замине, но какво е то и
кога точно ще се случи.
Подобна скришна игра ни занимава в детската книжка,
която малката ми дъщеря чете – „Заек и мечка“1, пета
част (другите четири са вече прочетени от 2018-а насам),
наречена „Лошият цар е същински кошмар“ от Джулиан
Гоф с илюстрации на Джим Фийлд. Тук вече наистина
пристига в гората големият бял мечок. Разбира се,
неочаквано. Обявява се за цар и останалите животинки
имат два избора – да бъдат изядени или да станат роби
(веднага да построят дворец). Не помагат готовността за
приятелство, вежливостта, опитите за разбирателство.
Настъпва истинска горска криза. Решава я най-страхливото
животно – заекът. Отива да търси своя предишен враг,
вълка, и да призове глутница вълци на помощ. Но вълкът, при
това гладен, му слага корона и вълшебен меч, репетират бой
с изкуствен мечок от сняг и заекът се научава да бъде смел.
Събира другите животни и се изправят срещу узурпатора.
Помага единствено любовта към себе си.
Книжката разиграва една стройна психологическа схема
за справяне със страха. Внася я в гората, предрешена в
образите на симпатичните животни, заек, мечка, полевка,
„Заек и мечка. Лошият цар е същински кошмар“, Джулиан Гоф
и Джим Фийлд, изд. „Timelines“, 2021, преводач Ненко Генов.
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совичка, мишок,
бобър.
Нямам намерение
да сравнявам
детски книжки,
но ето още една
серия с животни,
този път
пътешественици,
и то с мисия.
НадЕжко2 е
таралежче
хлебар, което
меси хляб на
различни места
по света с добри
помощници.
Добрата
компания
посещава
православни
светилища,
разказва истории на светци и важни за християнската
култура събития. Таралежите НадЕжко и Нина, двете
светулки, гълъбите пътуват в България, Грузия, Турция,
Витлеем, Гърция. Те събират около себе си все нови и
нови приятели и вдъхновени от разказа и православната
молитва, вършат добри и полезни за общността неща,
като това да помогнат в детска болница, да зарадват
семейство в беда, да превърнат стара мелница в център
за подкрепа и игра на децата. Това са прекрасни примери за
сближаване на хората и животните с основната идея да
дават любов и радост на другите. В „Заек и мечка“ имаше
справяне с личностни проблеми и научаване на любов
към себе си, в серията на НадЕжко, освен преодоляване с
помощта на другите на лични скърби и объркване, има и
изпитан подход – от уважението към другия да построиш
„Приключенията на НадЕжко, таралежът хлебар без граници“,
книжка 1-5, д-р Надежда Савова-Григорова, изд. „Международен
съвет на самодейните средища“, 2020-2021.
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общност с мисия. В тази серия са издадени вече 5 книжки.
В тях има авторски рисунки с пастели, географски карти
на местата, а също и традиционни рецепти за хляб и
сладкиши. Езикът на книжките е разказен и не толкова
строго нормативен. Авторката на книжките за НадЕжко,
д-р Надежда Савова-Григорова е вдъхновяваща личност,
самата тя човек не само на думите, но и на творческите
дейности, в центъра на които стои мрежата „Хлебни
къщи“, която тя създава.
Съвсем скоро дойде у нас и дремещата „Баба“3 на Йорданка
Белева. Това е разказ за момиченце, което се ражда с
феномена да приспива другите. А е „баба“, защото в албума
със снимки има бебе, което се оказва баба ти. Този, сякаш
вълшебен, а иначе съвсем реален, поглед към старостта и
към детството едновременно, смалява и уголемява. Много
ценна находка, която по-нататък ще съчетае Спящата
красавица и Пипи Дългото чорапче. Компресират се и
животи, и случки. Набързо казано, Баба Дрямка е различно
дете, което се научава да общува с другите и да бъде
прието в групата. Разбира се, в началото тя има самотно
детство. После обаче се научава да извлича ползи от
странния навик да приспива другите, превръща го в лично
благо. Тя измисля примамливи игри. Първата е Захарни
минути, когато приспива персонала в сладкарницата и
децата си вземат сладки на корем. Друга компресираща
игра е да свива Годината в секунди от различни сезони.
Така яденето на круши мигом се сменя със сняг. Тя прави
от училището само едно Голямо междучасие и влизането
в цирка, в киното или в ледената пързалка става през
Отворени врати. И коя е любимата игра на баба Дрямка?
Лесно ще се досетим, тя е „Поравно за всички“. Защото
всяко дете иска да има и за него любов.
Десислава Неделчева

3
„Баба Дрямка“, Йорданка Белева, Иво Рафаилов,
изд. „Жанет 45“, 2021.
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„Болка“ от Цруя Шалев в прочита
на справедливостта и прошката
„Болка“ от Цруя Шалев е вторият след „Любовен
живот“ и най-новият засега роман от израелската
писателка, който е публикуван у нас в поредицата
„Отвъд“ на издателство „Жанет 45“. Написан през
2015 г., „Болка“ носи на авторката националната награда
„Златна книга“ за 2016 г., а българският е един от 16-те
езика, на които излиза. Преводът е от френски и е дело на
Наташа Колевска-Куртева, а корицата – на Люба Халева.
Вече са публикувани критически текстове в
„Литературен вестник“1 за романа, за него е писано и
в читателски блогове. В тези публикации е поставен
акцент върху мястото на авторката в съвременната
израелска литература, върху избора на съвременната
жена, справянето с миналото и най-вече върху проблема
за родителството. По този начин публикуваните
отзиви, явно или не толкова, се съгласяват с това, че
фокусът, поставен върху любовта в първата част, се
измества в нова посока във втората, а финият финал
бива „изстрадан“ и от читателя. Читателското
съзнание се завръща към него заради необходимата
и неизбежната жертва, независимо от заявките за
отворен финал, който някои от прочитите предлагат.
Но тук ми се иска не да щрихирам сюжета на романа, той
може да бъде разказан накратко с няколко изречения и не
те ще бъдат важни за бъдещия му читател, а умението
на Шалев да държи вниманието му нащрек, да му предлага
непрекъснато кръжене върху болезнените моменти
от миналото и настоящето, които се припокриват,
преосмислят и отричат, за да бъдат явени по нов начин в
следващата глава. Така до самия финал нито едно знание
не е окончателно, нито едно решение – последно, нито
една болка – по-голяма от друга.
Именно болката е многопластова и богата метафора
в романа, но понеже за нея също вече е писано, ще се
съсредоточа върху част от нейните първоизточници.
А те в „Болка“ не са само физическата травма след
инцидент, сърдечната любовна мъка и родителската
грижа, а нещо, което ги обединява в една сплав и върху
което Шалев поставя акцент. На първо място, това са
думите. Изречените и неизречените думи са причината
за болката ни. Думите лекуват, но и нараняват, а между
тях е мълчанието, което е не липса на думи, а пауза
между онези, които още не са дошли, но които очакваме,
за да ни излекуват.
Иванова, Ина. Поради разломите и (по)сред болката – ЛВ,
2021, бр. 21.
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Съпругът на главната героиня Ирис, този иначе нелош
човек, присъства пред читателя редом с шаха на
компютъра си, над който е приведен и чрез който
отсъства. Онова, което е сближило някога съпрузите,
ги е раздалечило. Думите на Ирис не достигат до
приведения над шаха мъж, неговите думи все помалко са є необходими. Думите на езика, заради който
хората отдават живота си, не служат да свързват,
а за прикритие на същностите. Ирис не очаква от
съпруга си общение, мислите є за него като за кашалот
са показателни за очакванията є. Още в началото на
повествованието, докато зрее любовната развръзка в
романа, се разкрива и нуждата от думите, за да бъде
животът истински и всичко в него на мястото си. Това
е заявено не само чрез общуването с любимия, който е
противоположен на съпруга. Мики, съпругът, „който не
смесва думи и милувки“, не е Ейтан, на когото „всяка
клетка от неговото тяло“ говори.
Думите са лишени от възможност да осъществяват
своята свързваща функция и на нивото родител – дете.
Общуването на Ирис с децата є не е опосредствано от
думи, а чрез тяхното отлагане за друг момент или чрез
някой друг – като епизода с иззетия телефон на дъщерята
на Ирис – Алма, на който друг пише есемеси вместо нея. И
напрежението е не само в онова, което преобръща сюжета
във втората част на романа, отношенията между Ирис и
дъщеря є Алма, но и взаимоотношенията между самата
Ирис и нейната майка, между които думите също трудно
си намират път и смисъл.
Именно чрез възможността и невъзможността на
думите да си проправят път в света на героите, се
осъществява скритият пласт на романа, който е
отвъд любовта, а в измеренията на справедливостта и
прошката. „Справедливост“ значи „прошка“ в етиката на
романа, в който е положен библейският разказ за Йосиф и
неговите братя, ключов за други текстове от световна
величина, какъвто е романът на Томас Ман „Йосиф и
неговите братя“. За Шалев, като специалист по Стария
завет, библейският разказ за Йосиф и неговите братя
изпълнява не просто моралната страна на романа, но и
изконната, вечната. „Прошката – пише писателката,
започва с признанието на нашето страдание, но и това на
другия, признанието на двете гледни точки, поставени
наравно една до друга.“ Йосиф прощава на своите братя
тогава, когато вижда промяната им, болката им,
тогава, когато не би могло да има разколебаване между

справедливост и прошка.
Защото страданието
никога не е минало, то
е болка, която може
да стане билка, която
може да лекува само в
настоящето, само чрез
явяване на миналото, за
да бъде поискана прошка.
А прошката е възможна
чрез назоваването на
вината, чрез изричането,
ословесяването є. Само
така думата, която е
послужила да нарани, може
за излекува. Само чрез
думите братята на Йосиф
могат да поискат прошка
и чрез тях да узнаят Йосиф и да се познаят.
Така думите служат на Ирис да познае загубения си
любим, но и да є бъде поискана прошка и тя да прости.
Познаването чрез думите в романа се проиграва и на
сексуално ниво. „…не спира да повтаря „скъпи мой, любов
моя“, толкова много думи има да му каже, безброй думи,
и всяка дума трябва да бъде повторена безброй пъти и
да образува изречение, дълго колкото живота є, изведнъж
разбира обаче той є отговаря и тя с учудване открива,
че започва да говори на ухото є, докато телата им се
сливат в едно, разказва є за годините след раздялата…“
Романът оказва своето въздействие не само заради
любовната история в него и дори не само заради
жертвоготовността на родителските чувства в неговата
втора част, защото не всеки може да вярва в завръщането
на голямата любов, не всеки е родител, но всеки е нечий
син или дъщеря, и „Болка“ е и роман покана за поглед към
болката на родителите ни, които невинаги познаваме и
за които мислим като същества, съвпадащи с тяхната
грижа за нас. „Болка“ е роман, който позволява да го четем
и в тази друга перспектива, бивайки нечие дете, и към
родителите си, които може би не познаваме. Така прочетен,
през нашата вина като деца, която никога не предполагаме,
прави последното изречение на романа категорично
осмислено в посока на жертвата, която не търси и не желае
прошка, защото това е жертва от любов. И е болка, която
читателят осезава почти физически.
Яница Радева
Цруя Шалев. „Болка“. Прев. Наташа
Колевска-Куртева. Изд. „Жанет 45“,
2021, 20.00 лв.
Литературен вестник 21-27.07.2021
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Minima Moralia: рефлексии от увредения живот
Елвира Семинара,
„Разкази от
фризьорския
салон“, прев. Дария
Карапеткова, изд.
„Колибри“, 2021.
В „Разкази от фризьорския салон“ на
Елвира Семинара самата коса е метафора
за нишките на повествованието.
Подобно на писането косата има сюжет
– тя се размотава, разплита, изтънява,
заплита, удължава или скъсява. С лекота
италианската авторка Елвира Семинара
ни разказва за хора с „разрошени“ мисли,
които се опитват да ги подредят пред
огледалото. Вътре във фризьорския салон
се пресичат историите на монахиня,
емигрантка от Шри Ланка, разведен
баща, читателка, пишеща до любимото
си списание. Прическата е ритуалът
за обновяване на героите и лек срещу
страховете им.

Артър Конан Дойл,
„Сър Найджъл“,
прев. Аглика
Маркова, изд.
„Изток-Запад“,
2021.
Въпреки че Артър Конан Дойл увеличава
значително доходите си, създавайки найобичания детектив в литературата –
Шерлок Холмс, то за британския автор
историческият роман „Сър Найджъл“
е „най-завършеното, удовлетворяващо
и амбициозно нещо“, което е написал.
„Сър Найджъл“ е приключенска класика,
изпълнена с конфликти, исторически
обрати, рицарска романтика и комически
перипетии. Макар и малък на ръст,
Найджъл притежава лъвско сърце,
тласкащо го да извърши героични
постъпки, за да спечели богатство и
ръката на своята любима. Събитията
се разгръщат върху фона на започналата
Стогодишна война.

Джери Опенхаймер,
„Ана Уинтор.
Живот на първия
ред“, прев. Пейчо
Кънев, изд. „Кръг“,
2021.
Професионалният биограф Джери
Опенхаймер ни представя проучената
скрупульозно биография на Ана Уинтор,
бляскавата главна редакторка на списание
„Вог“. Ана Уинтор е най-мощният
създател на стилове в света. Зад
слънчевите си очила със запазена марка
тя определя дали миниполите са шик, или,
ако носиш кожени дрехи, си политически
коректен. Това е жената, вдъхновила
Мерил Стрийп в култовия „Дяволът
носи Прада“: скандална, елегантна, с
животински нюх в света на бизнеса. Със
своята желязна ръка в кадифена ръкавица
тя показва авторитетното лице на
жените в модната журналистика.
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Голямо щастие е, че вече можем да четем
на български език Minima Moralia – още една
книга от Теодор В. Адорно след Диалектика
на Просвещението (с Макс Хоркхаймер)
и Естетическа теория благодарение на
превода на Стилиян Йотов.
Книгата се състои от фрагменти, афоризми
и микроесета, писани между 1944 и 1949,
докато Адорно е бил мигрант в САЩ. За
първи път Minima Moralia излиза през 1951 г.
в издателство „Зуркамп“ и е посветена на
50-годишнината на дългогодишния приятел,
колега и идеен съмишленик на Адорно – Макс
Хоркхаймер.
Minima Moralia на Адорно се намира
в непрестанен диалог с няколко други
традиции, концепции и парадигми още
чрез самото си заглавие. Minima Moralia е
реакция и пряка реплика към Magna moralia
на Аристотел и към цялостния античен
подход към етиката като учение за добрия
живот. Към противоположното насочва
и подзаглавието на книгата – „Рефлексии
от увредения живот“ (Reflexionen aus dem
beschädigten Leben): към негативния подход
на обръщане към увредения живот.
Въпреки че Адорно винаги е бил критичен
към големите проекти за морални теории,
които в повечето случаи почиват на
рационални основания, самото присъствие
и написване на тази книга показва това, че
философията на Адорно не се е отказала
от моралните въпроси и от моралния
ангажимент. След преживяното през
първата половина на XX век: войните,
идването на Хитлер на власт в Германия и
накрая Холокоста, заниманията с морални и
етически въпроси предполага друг, различен
подход. След всички тези събития, които
поставят под съмнение разумността
изобщо, задачата пред една морална позиция
става по-минималистична, но и в същото
време все по-трудна. Въпросът вече не е
как да се живее добре, а как да се живее помалко зле; не как да се живее правилно, а как
да се живее по-малко неправилно. Изводът
на Адорно, че „сред фалшивия живот, няма
място за правилен“ (Адорно 2021, 52) сякаш
не предполага възможност за правилно или
по-малко погрешно действие и живот. След
този извод за обреченост остава въпросът
какво може изобщо да се направи, как да
се държим и ако има някакво „правилно“
отношение към един напълно увреден
контекст, тогава откъде то би черпило
своите основания.
Книгата е изключително мрачна и сякаш
не предлага дори възможност или утопия
за изход от „неправилния живот“, но
ако се опитаме да четем и разберем
тази книга в контекста на цялостната
теоретична работа на Адорно, това не би
било толкова учудващо и песимистично.
Защото задачата на критическата
теория като за начало се състои в това да
разкрива проблемите и противоречията:
социалните, културните, политическите
и т.н. Негативността сякаш изглежда
като единственото възможно правилно
отношение.
Minima Moralia звучи като много
лична книга, която е вдъхновена от
впечатленията и преживяванията на
автора, но разкрива социални проблеми,
работейки през примера, през единичното.
Вземайки дори един пример, той би бил
способен да разклати тоталността и да
оголи противоречието, което иначе е било
прикривано.
По отношение на „формата“ на Minima
Moralia – нейната фрагментарност
– трябва да се каже, че е в съгласие с
цялостната теоретична нагласа на Адорно.
Вдъхновен от Бенямин, той предпочита
разбирането и теоретизирането
през констелации, а не през системи.
В случая с Minima
С подкрепата на Moralia бягството
Столична община от систематичното
теоретизиране е и поради
силния емоционален заряд
на книгата, което има и
някаква перформативна
функция и цел. Ако тази
мрачност на книгата
няма за задача да доведе
до ефекта на това да си

кажем, че да се живее сред погрешен живот
е вече нетърпимо, то поне може да освободи
от илюзорното състояние, че фалшивият
живот е все още поносим. Онова, което
тази книга постига чрез различни примери,
ситуации и потапяне в преживявания,
е да разсее илюзиите и идеологиите, да
разфетишизира привидната стабилност на
тоталната социална система. „Погледът
върху живота е преминал в идеология, която
прикрива факта, че вече няма живот“
(Адорно 2021, 15).
Другата традиция, с която Minima Moralia
влиза в диалог, е тази на Ницше. Книгата
започва с реплика към Веселата наука:
„Тъжната наука, от която предлагам
нещичко на моя приятел, се отнася до
област, която от незапомнени времена
се е смятала за същинското поле на
философията, но която след превръщането
є в метод е изпаднала в интелектуално
пренебрежение, в плен на
произволни сентенции
и накрая в забрава:
учението за правилния
живот“ (Адорно 2021,
15). Теоретично и
емоционално книгата
стои толкова далеч
от Ницше, колкото
и от Хегел. Още в
тези първи редове се
забелязва нещо много
характерно за стила на
Адорно, което присъства
почти навсякъде
в текстовете
му: отричането
на две
противоположни
нагласи, тези,
твърдения.
Превръщането на
философията в метод
и философстването през
„произволни сентенции“ са
на пръв поглед противоположни
подходи, но за Адорно тези тенденции
имат общ корен и са еднакво пагубни за
философията. Когато Адорно отрича
две противоположни позиции и подходи,
той сякаш не предлага изход: например
едновременните му критики към крайните
форми на просвещенската рационалност
като позитивизма и от друга страна
проектите за връщане към едни потрадиционни културни форми в лицето на
романтизма. Адорно рядко предлага готови
(позитивни) решения: сякаш критическото
и негативното отношение към
противоречията за него е по-продуктивно,
отколкото непремереното „снемане“ на
противоречията на всяка цена.
Така основният събеседник и опонент на
Адорно в Minima Moralia е Хегел – формално
и съдържателно, ако тези два момента
могат да бъдат разграничени. В Minima
Moralia Адорно се противопоставя на
системата и систематичния теоретичен
подход. Затова Minima Moralia се състои
от фрагменти: приоритизира се и се обръща
внимание на единичното за сметка на
общото, на тоталността. „Независимо
от всичко тази книга не забравя нито
претенцията за тоталност на системата,
която не може да търпи нищо да є се
изплъзва, нито пък да се опълчва срещу є“
(Адорно 2021, 17). Книгата прави опит да
разкрие и разбере „фалшивия“ живот и
неговата отчуждена форма – „обективните
сили, които определят индивидуалното
съществуване дори в най-скритите му
дълбини“ (Адорно 2021, 15) и в този смисъл
в Minima Moralia се долавят нотките от
подхода на Карл Маркс и анализите му за
стоковия фетишизъм, отчуждението,
идеологията. Книгата на Адорно може да
се чете като примери за разпростирането
на онези „сили“, които отчуждават човека,
в конкретност и в контекста на късния
капитализъм.
Другият важен пункт на диалог и
на противопоставяне на Адорно
спрямо Хегел е отношението към
цялото и към тоталността. Ако при
Хегел доминиращата тенденция е да

приоритизира общото пред единичното,
цялото пред частта, защото независимо
от това, че единичното е момент от
„ставането“ на цялото и присъства в
него в снет вид, то истината винаги
е на страната на общото. Общото
придава истинност на единичното,
както истината на предмета е в
неговото понятие според Хегел. Адорно
се противопоставя на този модел и на
Хегеловото „истинното е цялото“ (Хегел
2011, 101) той противопоставя репликата
„цялото е неистинното“ (Адорно 2021, 67).
Адорно нарича тази мисловна традиция,
кулминираща в Хегеловата философия,
„идентичностно мислене“ (Identitätsdenken),
на която се противопоставя, тъй като
според Адорно цялото заличава и унищожава
спецификата на единичното. Критиката
към тази традиция е разгърната поподробно на теоретично ниво от Адорно в
Негативната диалектика.
„Цялото е неистинното“
поради две основни причини:
епистемологическа и
етическа, ако изобщо
може да се направи такова
обобщение и категоризация.
Епистемологическото засяга
именно „истинността“
на обобщенията, които
предлагат лъжливо тъждество
между общо и единично:
снемането на противоречието
между единично и всеобщо
е нелегитимно според
Адорно. От друга страна,
тотализацията има
своите социални,
културни и
практически измерения,
които именно са
поставени на фокус в
Minima Moralia.
Ако изобщо може да се
изведе някаква теория от
тази книга, то тя би била в тази
или подобна посока, за която Адорно
насочва в посвещението на книгата (към
Макс Хоркхаймер), което играе ролята
на предговор. Книгата също така има за
цел основно не да насочи към определени
теоретични изводи, но да предизвика
реакция и ангажимент: най-вече морален.
В същото време Minima Moralia бяга от
всякаква сантименталност – подобна
реакция би била също толкова пагубна
за Адорно, тъй като не би насочила към
отричане на настоящето и към представа
за възможно различно бъдеще. Струва
ми се, че мрачността и песимизмът в
книгата не са целенасочени и не се дължат
на липса на въображение от страна на
Адорно. Тази негативност се дължи на
това, че негативността остава като
максималния легитимен ход за действие
и/или писане: като ходенето по въже,
при което действията са ограничени, а
концентрацията е засилена; залитането в
едната или в другата посока би довело до
падане.
Трябва да се каже и нещо по отношение на
превода на Стилиян Йотов. Предимство
за българския читател е това, че в книгата
има множество пояснителни бележки от
преводача, които помагат за разбирането
на определени контекстуални връзки,
дебати и скрити реплики на Адорно,
които подпомагат за разбирането на
тези фрагменти. В българския превод е
уловен патосът и емоционалният заряд на
Адорно, както и характерната (негативно-)
диалектическа конструкция на изреченията
му.
Меги Попова
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Аз не желая да бъда неутрален разказвач на
историите си
Разговор със Захари Карабашлиев
Гладко ли вървеше писането на романа
„Опашката“? Имаше ли сцени, които
са отпаднали при финалния вариант
на книгата?
Гладко вървеше в първите 4 сцени, които
написах за няколко дни. После цялата
тази история ми полежа в главата 3
години. После продължи като пиеса,
която завърших през 2019. А после
отново преработих в романова форма
през 2020, само че разказан в третолична
форма. След което го преработих в
аз-повествование, докато най-сетне
усетих да звучи в гласа и формата,
които търсих. Иначе, да, отпадаха
сцени, добавяха се сцени. Но всички
персонажи си бяха там – от самото
начало на процеса, та до финала. Този
роман, който проследява един процес на
трансформация (физическа и морална),
мина през ред трансформации в процеса
на писане.

Тълпата има своя, особена логика, тя
е съвсем различна от индивидуалната.
Тълпата в някои случаи сформира
нещо като временна колективна душа,
неотделима, но и неприличаща на нито
една от душите на участниците в нея.
Какво смятате за съвременната
литература? Колко често срещани са
явления като „Младият Сократ“?
За съвременна литература смятам
тази, която ще се чете и след като
съвремието е останало в миналото, да
речем след 20-ина години.
А „Младият Сократ“ не е непознато
явление в съвременния театър (смее се.)

Нанасяхте ли някакви значителни
корекции в процеса на писане?
Процесът на писане Е низ от корекции.
Кое Ви беше по-трудно, началото на
романа или това как да го завършите?
Началото е винаги по-лесно, защото идва
от другаде, от друго място. Краят на
всяко произведение е трудната работа.
Там личи дали като творец си бил
достоен за началото, което ти е било
дадено, подарено. Краят на „Опашката“
дойде нелесно.
Един от проблемите, които
разисквате в книгата, е този
за масата, която окуражава
индивида, но и която го обезличава,
превръщайки го във фрагмент от
множеството. Какво дава и какво
отнема на индивида масата?
Нямам представа. Вероятно на някого
дава енергия, радост, мотивация... Но
наистина нямам представа как би ме
променило някакво множество хора. За
мен няма разлика дали общувам с 5 или
с 500 души, аз съм си аз. Така че нямам
отговор.
Как смятате, процесът на
технологичен напредък съпроводен
ли е непременно от дехуманизация
на обществото? Има ли някакъв
компромисен вариант?
Дехуманизацията ми се струва
невъзможна. А и – какво е
дехуманизация?
Израстването на една опашка
проблем ли е, или е решение на такъв?
Отдалечаване от човешкостта ли е,
или приближаване до нея?
Това е основен въпрос в книгата ми. Не
се очаква от мен да давам отговори на
този въпрос, нали?
Ако разглеждаме опашката като вид
изпитание, то тогава изпитание на
какво е тя?
На не/възможността да приемеш
Другия.
Човек може ли да се отърве от
„опашката си“ и необходимо ли е да я
крие?
Човекът еволюционно се е отървал от
опашката си. Виж, когато е метафора
на нещо друго, тогава е различно…
Свободата проблем ли е за
съвременното общество, или поскоро такъв е неосъзнатостта,
своеобразният сомнамбулизъм, за
който става дума в книгата?
Свободата е проблем за всички
общества – и демократичните, и
тираничните – защото в същността
си тя е личностна. Тя е преди всичко
индивидуална, тя не може да бъде
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наложена от общество, власт,
обществен строй, не се администрира.
Виждате, че ако индивидът не се
чувства свободен, никой не може да
му внуши, че е свободен. Последните
30 години у нас доказаха, че когато
свободата се е наложила на 10
ноември „по телевизора“, тя не може
чудодейно да преобрази общество от
несвободни индивиди. И обратното –
тоталитарните режими не са успели
да сломят копнежа към свобода на
много индивиди. Можеш да затвориш
някого в концлагер, да го измъчваш и
екзекутираш, но как да му отнемеш
вътрешната свобода?
Къде минава границата между
свободата и несвободата? Какви
според Вас са рисковете, които крие
стремежът към прекомерна свобода,
към прекомерна власт?
Характерът. Личностният
характер стои между свободата
и зависимостите. Те са различни
– власт, накротици, пари, алкохол,
секс, компютърни игри … няма
значение… Ако си изградил характер
и имаш стабилна ценностна система,
вероятността да попаднеш в
зависимости изглежда по-малка.
Какво мислите за свободата на
словото в съвременното общество?
То е резултат от загубата на личностно
достойнство. Т.е. отново опираме до
ценности.
В романа се разказва за един кандидат
за президент, който не може да
приеме опашката на жена си. Каква
голяма промяна в обществения строй
би могъл да предприеме той тогава,
след като не може да приеме появата
на нещо, на пръв поглед толкова
незначително?
Една внезапно поникнала опашка
не е „нещо, на пръв поглед толкова
незначително“. Особено ако жена ви е
прикачена към нея  (смее се.)
Един от основните образи в романа
Ви е този на протестиращата тълпа.
Но в доста от случаите протестите
преминават от мирни демонстрации
на недоволство и несъгласие с
властта в тотални безчинства. Къде
според Вас минава границата между
свободата и слободията?
Границата е доста обтекаема. А когато
се намеси и тълпата, става ненадеждна.

Каква според Вас е функцията на
днешния писател? Каква е неговата
роля в обществото и каква трябва да
бъде?
Не мисля в тези категории. Не знам
какво е „днешният писател“. Кой е той?
Коя е тя? Те имат имена, биографии,
творчески път. Няма такова нещо като
„днешен писател“. Каква трябва да бъде
ролята им в обществото? Каквато те
решат. Те са свободни хора, индивиди
със съзнание и суверенитет, не някакви
крепостни селяни.
При създаването на първия си
роман Павел вярва в значението на
думите. След това обаче вярата му
се разклаща. Какво е значението на
думите за Вас и променило ли се е
виждането Ви във времето?
Значението на думите е голямо, разбира
се... Но по-важни са изреченията,
в които използвам думите. Там е
голямата задача. Не просто да разказваш
истории с думи, а КАК ги разказваш
тези истории, какви изречения строиш
с думите...
Какво място заема
шуробаджанащината в българското
общество?
Ето пример за една доста грозна дума –
„шуробаджанащина“. Не я използвам, не
ме занимава и значението є.
Политиката покварява ли човека,
или е възможно той да остане
непоклатим в първоначалните си
убеждения? Може ли да се имунизира
срещу нейното влияние?
Отново опираме до думата „характер“.
Ако даден характер е възпитал
определени добродетели, те могат
да са имунен щит срещу покварата
на властта. Аз вярвам в силата на
личността да се съпротивлява на
покварата.
На Националното външно оценяване
след 7. клас се падна разказът Ви
„Череши“. Учениците трябваше да
преразкажат разказа от името на
неутрален разказвач. Успявате ли
да бъдете неутрален разказвач на
историите, които създавате?
Аз не желая да бъда неутрален разказвач
на историите си.
Какво са за Вас родният край и
детството?
Източник на лично минало. В поголямата си част – хубаво.
Необходимо ли е понякога човек да се
отскубва от реалността? Какви са
Вашите начини за отскубване?
Много необходимо от време на време,
но за съжаление – рядко възможно, поне
докато съм в съзнание. Реалността
е моя конструкция и се намира над
раменете ми.

Теа Монева,
„Преводачът
на света“, изд.
„Жанет 45“, 2021.
Преводачът, лирическият герой на тази
поезия, живее между своето и чуждото.
Той има „интертекстуален“ усет: долепя
ухото си до света и долавя „стиховете
на поетите преди мен“. В сърцевината
на своя поетичен език лирическият
герой се оказва чужденец за самия себе
си: „чужденец съм/ най-често в себе си“.
Ядрото на езика съдържа знаци, които
са неразчетими за очакващата публика
– „всички очакват превод“. Там, където
би трябвало да има оригинал, са се
разлистили цветовете на чуждостта.

Тери Пратчет,
„Крилете на
Масклин“, прев.
Светлана
Комогорова –
Комата, изд. „Сиела“,
2021.
Това е книга трета от трилогията за
номите – раса от мънички създания,
които живеят, скрити сред хората.
Те се опитват да скроят планове за
завръщане у дома, изучавайки историята
си от артефакт, известен като
„Нещото“. Всъщност Тери Пратчет
ни разкрива техния съвсем прост план:
да намерят самолет, да разберат как се
управлява, да прехвърлят съзнанието
на „Нещото“ върху сателит, който
ще бъде изстрелян в орбита. Оттам
насетне нещата са лесни. Основните
теми на Пратчет са заложени и тук:
оспорване на обществения култ към
новата информация, необходимостта от
промени в задължителното образование,
политическият истаблишмънт,
възприетата и тиражирана „обективна“
история, традиционната интерпретация
на семейните ценности.

Роберто Савиано,
„Гомор“, прев.
Тонина Манфреди,
изд. „Ера“, 2021.
Това е книга, посветена на международна
империя за организирана престъпност
със седалище в Неапол. Романът е
пътешествие в криминалния свят на
Камората, реалност, в която самият
автор е израснал. Савиано дръзко въвежда
читателя в свят, непознат за външни
хора, разказвайки за разкошните вили на
престъпни босове, копирани от холивудски
филми, селски земи, пълни с токсичните
отпадъци на половината Европа,
население, което не само съжителства
с тази организирана престъпност, но
дори я защитава и одобрява нейните
действия. Паралелите с българската
действителност се установяват, без да
са необходими кой знае какви творчески
усилия.

Разговора води
Костантин Адирков
Литературен вестник 21-27.07.2021
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Ивайло Знеполски – социалният мислител на
Стоян Атанасов
Текстът продължава от брой 27
на „Литературен вестник“.
Вторият подход, вдъхновен от чужд автор, присъства в
текстовете от втората и третата част на книгата1.
Повечето от тези текстове са писани по повод
на международните конференции, които Знеполски
организира от 1996 г. насам под наименованието
„Софийски диалози“. В тези престижни форуми видни
български и чуждестранни специалисти коментират
творчеството на почетния гост на конференцията.
Почетният гост взима отношение по тези коментари.
За нивото на въпросните форуми съдим и по участието
на тези гости. Ще посоча няколко имена: историка
Франсоа Фюре, философа Пол Рикьор, философа Юрген
Хабермас, историка Райнхарт Козелек, философа Жак
Дерида, семиолога Умберто Еко. В своите доклади или
въведения към публикуваните в отделен сборник научни
съобщения Знеполски демонстрира дълбоко познаване
на творчеството на почетния гост и в същото време
го подлага на критичен анализ с оглед на българските
реалности. Свидетели сме на образцова научна почит
към чуждия авторитет и на критически прочит на
негови възлови понятия и постановки. Тълкувайки
ги в светлината на българските проблеми, Знеполски
успява убедително да отсее зърното от плявата, да
постигне трудния баланс между признаването на другия
и резервите към някои от неговите тези. Тези етюди
са добър пример за всеки изследовател, стремящ се да
съчетае чуждото с родното.
При осмислянето на автори с различен профил,
третиращи най-разнообразна тематика, Знеполски
успява да се адаптира към тази хетерогенна материя.
Нещо повече, полага я в собствена аналитична
перспектива. Изправен пред „силни“ мислители,
Знеполски не губи почва под краката си. Той проявява
предпочитание за няколко опозиции, които определят
неговия подход: отгоре (държавата)-отдолу
(мнозинството), вътре-вън, център-периферия,
норма-факт. Така зад привидния еклектизъм, плод на
обстоятелствените реакции на автора, откриваме една
мисловна системност, стимулираща всеки изследовател.
През тридесетгодишния период на етюдите, писани
между 1990 и 2020 г., Ивайло Знеполски публикува няколко
важни книги. С тях той даде нови доказателства за
качеството си на социален учен. Въпросните книги
са с двойна насоченост – българска, прагматична и
международна, теоретична. Те задават фона на много
от проблемите, разглеждани в Измамната лекота на
демокрацията и са съществена част от творческата
траектория на Знеполски. Първата от тях, Българският
комунизъм. Социокултурни черти и властова траектория
(2008), анализира установяването на тоталитарна
власт в България, нейната еволюция, причините за
нейния провал. С тази своя книга Ивайло Знеполски
– утвърден филмов критик и теоретик на киното,
семиолог, културолог – навлиза в новата за него област на
историческото изследване, насочено към политическата
философия. Последното се отличава от трудовете
на историците с отказа да представя хронологично
събитията, протекли по време на комунистическия
режим в България. Вместо това той анализира
съществени явления, повдига завесата над втвърдени
понятия като „народ“, „диктатура на пролетариата“,
„народна демокрация“, „фашизъм“, разкривайки
манипулативната стратегия на тоталитарната власт.
Книгата е публикувана в 2008 г., тоест близо двадесет
години след падането на режима. Тази дистанция е
необходима. Знеполски я аргументира много убедително.
Тя всъщност се явява предпоставка за трезвото
осмисляне на недалечното минало, което всеки от нас
е преживял емоционално, но на което днес трябва да
гледаме с повече разбиране и по-рационално. Без тази
времева дистанция историкът трудно ще избистри своя
поглед, трудно ще мобилизира всички извори. От друга
страна, въпросната дистанция не бива да се удължава
прекомерно. Знеполски е избрал подходящия момент да
публикува своята книга. Тук не мога да се спра на всички
етюди от книгата, макар че всичките заслужават
нашето внимание. Особено впечатление ми направи
главата „Димитров и Сталин. Тоталитарната личност
и „народната демокрация“2. Знеполски коментира части
от дневника на Георги Димитров, които са показателни
Приложение 3 съдържа списък на конференциите в рамките на
„Софийски диалози“, а приложение 4 – на публикациите от тези
форуми.
2
Същият етюд е включен в Историкът и
множественото минало (с. 149-171).
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за отношенията на българския комунистически водач
със Сталин3. Днес всеки знае, че Георги Димитров е бил
агент на сталинския режим. За това няма да говоря
тук. Повече интерес заслужава встъпителната мисъл
на Знеполски, че „тоталитарната личност предхожда
тоталитарната система и в такъв смисъл последната
е неин продукт“ (Българският комунизъм, с. 125). От
една страна, твърдението буди в мен резерви, от друга,
го намирам за особено стимулиращо. Резервите ми
са по отношение на употребата на прилагателното
„тоталитарен“, когато става дума за индивид.
Мисля, че това прилагателно разкрива по-скоро черти
на някаква общност и на отношението на властта
към нея или към дадено общество. Обаче отделната
личност не може да бъде тоталитарна. Сталин,
въплъщение на „тоталитарната личност“ едва ли би
осъществил пъклените си намерения без съдействието
на цял апарат от покорни сътрудници. В същото
време намирам идеята на Знеполски за приемственост
между тираничния характер и тоталитарната
система като верен път в търсене на първопричините
за тоталитарния режим. Просто бих заменил израза
„тоталитарна личност“ с „тиранична, патологично
властолюбива личност“. Тираничната личност е
психически податлива на два вида поведение. С основание
Знеполски напомня мисълта на Хара Арент, че хората,
живеещи в тоталитарни условия, могат да бъдат
както палачи, така и жертви (Българският комунизъм,
с. 126). Подобна постановка, приложена по веригата на
участниците в тоталитарното управление, обяснява
множество човешки съдби.
Знеполски отлично съзнава и много добре е доловил
символичното измерение в политически контекст
на харизматичната личност. Именно върху това
измерение е фокусирано вниманието на мнозинството.
Символичното сияние на харизматичната личност,
например на цар Борис III и на Георги Димитров,
поражда два колективни мита – за неизвестния гроб
на царя и за мавзолея, вечния дом на „безсмъртния“
комунистически лидер. Привидно противоположни,
двата мита в действителност имат едно и също
социално предназначение – да поддържат в символичен
план единството на нацията. Знеполски е доловил много
прозорливо истинския ефект от символичната аура,
заместител на реално отсъстващата харизматична
личност. За ефекта от положения в мавзолей мъртвец
Знеполски пише: „Мумията на вожда, потопена в
мистично мълчание, далече от съблазните и опасностите
на реалната политика, убеждава, че няма прекъсване,
че идентичността на общността не е поставена под
въпрос, тъй като има тяло, което я олицетворява“
(Българският комунизъм, с. 145).
След Георги Димитров и Вълко Червенков
тоталитаризмът в България се олицетворява от Тодор
Живков, който впрочем умело превръща в стерилно
чучело паметта за делото на Георги Димитров и
отстранява Червенков от реалния политически живот.
Тоталитарна личност ли е Тодор Живков? Отговорът на
този въпрос ще спечели, ако държим сметка за мнението
на Костадин Чакъров, съветник на Тодор Живков. След
разочарованието си от падането на комунизма и от
Тодор Живков Чакъров публикува мемоарната си книга
Вторият етаж. Там той споделя признанието на Тодор
Живков, че не вярва в марксизма, но и убедеността
му, че марксизмът е нужен, за да се подхранва вярата
на младото поколение (Българският комунизъм, с. 193).
В 1988 г. Тодор Живков говори за комунизма като за
„недоносче“ (Българският комунизъм, с. 194). С основание
Знеполски заключава: „На марксизма-ленинизма вече
не се гледа като на гарант за прогреса, а просто като
на технология за запазване на властта“ (Българският
комунизъм, с. 193). Същото може да се каже и за Сталин:
за кървавия диктатор комунистическата идеология
е била просто средство за упражняване на абсолютна
власт. Сталин неслучайно премахва от своето
обкръжение убедените комунисти, които умират често,
възхвалявайки своя лидер.
Напоследък вниманието на Знеполски като социален
мислител все по-често се насочва към историческото
изследване. Свидетелство за неговия научен интерес към
историята е и книгата му Историкът и множественото
минало (2017). Преди да се спра на някои от идеите в
тази важна книга, ще напомня, че през 2005 г. Знеполски
създаде нова научна организация – Института за
изследване на близкото минало (ИИБМ). Новата
научна институция обедини работата на група млади
историци, интересуващи се от отделни аспекти от
живота в комунистическа България. Екипът, ръководен
от Знеполски, се оказа изключително плодотворен. За
15-годишното си съществуване ИИБМ публикува под
ръководството на Ивайло Знеполски 40 тома. Като
Подобна гледна точка застъпва и Цветан Тодоров в своето
есе за дневника. Вж. Цветан Тодоров, „Сталин отблизо“ в
Тоталитарният опит (Човешкият отпечатък 1), изд. „ИзтокЗапад“, 2015, София.
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към тях прибавим повече от 30 книги от поредицата
„Актове“ на „Софийски диалози“, виждаме, че по своята
численост тези философско-приложни и исторически
трудове са явление в родната хуманитаристика.
Изходната позиция и обяснението на заглавието
Историкът и множественото минало Знеполски
е почерпил от идеята на немския теоретик на
историографията Райнхарт Козелек. Накратко Знеполски
я формулира по следния начин: „Според Райнхарт Козелек
миналото представлява времеви пласт, който не може
да бъде мислен като затворен и ограничен, принципно
различен от настоящето. Следователно обликът на
миналото се очертава в процеса на неговия прочит.
Няма минало само по себе си като някаква онтологична
даденост, то винаги е представено в настоящето,
трансформирано в опит“ (Историкът и множественото
минало, с. 20-21). Знеполски продължава многократно
идеята на Козелек. Като следствие на идеята, че
миналото не е автономна онтологична реалност, а е
свързано с настоящето, Знеполски стига до извода за
множественото минало в смисъл на многото възможни
значения и интерпретации според гледната точка на
този, който се опитва да го възкреси. Еманципирайки
различните изследователи на миналото, Знеполски
признава легитимността на възможните негови
тълкувания. Но не се ограничава с това. Интересува се
как непрофесионалистите, обикновените хора говорят
за миналото през собствените си преживявания. Така
се раждат трите тома на Това е моето минало4. Тук
гаранция за автентичността на спомена не е нито
историографското, нито писателското умение, а лично
преживяното. Благодарение на този споделен опит
миналото става общочовешко достояние.
Знеполски разчупва, разширява също така и по
друг начин подхода към миналото, търси следи от
него във фотографските снимки и в рисунките.
Снимките са рядкост. Показателно е признанието
на Знеполски: „Когато организирах първата изложба
за Белене, не успях да открия нито една фотография
на лагерист от времето на престоя му“ (Историкът
и множественото минало, с. 296). За сметка на това
Петър Байчев, лагерист от „Бобов дол“ и „Белене“,
непрофесионален художник, е направил рисунки на хора
и на бита в българските концлагери. Изобразяването
на травматизиращо събитие, дело на непрофесионален
художник, е особено ценно свидетелство, особено когато
словото е цензурирано или забранено. Рисунките на
Петър Байчев се вписват в една световна практика.
Известно е например, че сцени от атомните
бомбардировки над Хирошима и Нагасаки през август
1945 г. са нарисувани от аматьори, и то най-малкото 30
години след събитията5, с което рисунките придават
нова актуалност на това безпрецедентно събитие в
съвременната история. Изкуството на нешколувания
художник се родее с аматьорските разкази от Това
е моето минало. Макар и дело на непрофесионални
творци, това изкуство има всички шансове да надживее
историческите моменти, които са го породили. Както
отбелязва Знеполски за рисунките на Петър Байчев:
„Те надживяват не само концлагера, където са правени,
с неговите зли надзиратели, но и самия режим, който е
създал тези концлагери“ (Историкът и множественото
минало, с. 299).
В Историкът и множественото минало Знеполски
разглежда теоретични проблеми, към които ще се
връща и в следващите си изследвания. Такъв проблем
е понятието инцидент, ключово за анализите в
Как се променят нещата и Измамната лекота на
демокрацията. Триадата инцидент-събитие-голямо
събитие е аргументирана от Знеполски в теоретичното
заключение от двутомника Как се променят нещата6.
В Историкът и множественото минало главите с
практическа насоченост се редуват с теоретичните. А
понякога се съчетават с тях. Така например Знеполски
задава въпроса, който според него би трябвало да
вълнува всеки историк, а и всеки българин днес: „Има
ли приемственост между Народна република България
и Република България?“. И отговаря категорично:
„Република България е и не може да не бъде резултат
на стремежа за радикално късане с комунистическото
минало“ (Историкът и множественото минало, с. 91).
Твърдението задава гледните точки в Българският
комунизъм и Измамната лекота на демокрацията.
Споделям го безрезервно. В същото време е редно да
напомня и за друг, противоположен подход към периоди на
резки социални промени.
Това е моето минало. Спомени, днивници, свидетелства (19441989), Ивайло Знеполски съставител, „ИИБМ-Сиела“, София,
т. 1, 2010, т. 2, 2012, т. 3, 2015.
5
Наскоро тези рисунки бяха публикувани и в България. Вж.
Оцелелите, рисунки на оцелели от Хирошима и Нагасаки, изд
„Изток-Запад“, София, 2020.
6
За нейно резюме вж. отличната статия на Георги Каприев
за тази книга: „Как се променят нещата. От инцидента до
голямото събитие. Истории с философи и историци, 1 и 2
част“, в. Култура, бр. 22 от 17.06.2016 г.
4
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кръстопътя на идеите
В прочутата си книга Старият режим и Революцията7
Алексис дьо Токвил застъпва тезата, че Революцията
само задълбочава процеси и явления, без да ги въвежда
за пръв път във френското общество. Ще цитирам
само едно от многобройните твърдения на Токвил в
този дух: „Франция не пося основите на революцията,
тя разви вече съществуващите, тя не бе божество,
което създава, а слънчев лъч, който разтваря пъпките“
(Бившият режим и революцията, с. 33). Класическият
мислител Алексис дьо Токвил, считан от мнозина за
баща на съвременната социология, вижда и намира в
много отношения континуитет между Стария режим и
Френската революция, докато Ивайло Знеполски осъжда
непряко, но и недвусмислено комунизма, носещ емблемата
„Народна република България“ в името на общество от
нов тип – демократична република.
Историческите проблеми, третирани в Измамната
лекота на демокрацията8, намират отзвук, всъщност
продължение (защото са писани по-рано) в Историкът
и множественото минало – книга, в която Знеполски
пледира за необходимостта от микроистория – течение
в италианската историография, свързвано с имената
на Джовани Леви, Карло Гинзбург и др. Той излага ясно
методологическите принципи на микроисторията
(Историкът и множественото минало, с. 50). Сред тях
не фигурира изследването на отделния случай, макар че
този подход се покрива с петия принцип, формулиран от
Знеполски, а именно: „[...] работата на микроисторика е
свързана с индивидуализирани истории. Именно в разказа,
в житейската история се разкрива отношението
между нормативната система и свободно действащия
индивид, както и вътрешните несъответствия в
самата нормативна система“ (пак там). Позволявам си
да цитирам пълното представяне на този пети принцип
на микроисторията, защото Знеполски го прилага в два
показателни случая: от една страна, в поредицата Това
е моето минало (2010-2015), от друга, в двутомника
Как се променят нещата (2016). На пръв поглед героите
или разказващите в двете изследвания са антиподи –
най-обикновени хора с ограничени умения за езиково
изразяване в Това е моето минало, най-талантливите
български философи и историци през 60-те и 70-те
години в Как се променят нещата. Споменавам по друга
причина за разликата, която бие на очи: двете книги
съчетават успешно два нови историографски похвата,
които Знеполски въвежда в България: микроисторията
и историята на близкото минало. Ползата при тях е
наслагването на частния случай с общата типологична
ситуация. По повод на микроисторията Знеполски
формулира нейния втори методологически принцип както
следва: „Микроисторията не се стреми към извличане
на обобщение от конкретния случай, а цели обобщения
вътре в конкретния случай (Клифърд Гиърц) (Историкът
и множественото минало, с. 50). Да си призная, разликата
между „обобщение на конкретния случай“ и „обобщение
вътре в конкретния случай“ ми убягва. По-важно е
друго: в разказите на героите от Това е моето минало
аз долавям и нещо от личния си житейски опит, и
общочовешки ценности. В случая с героите9 на Как се
променят нещата преходът от индивидуалната съдба
към общочовешките истини е още по-видим, поне за
университетския преподавател.
Изкушавам се да добавя още нещо за Как се променят
нещата. В редица отношения този двутомник разкрива
Ивайло Знеполски като образцов изследовател. Жанрово
книгата е изследване на случаи, доколкото съдържа
поредица от разкази за 7 философи и историци от
Софийския университет – Желю Желев, Асен Игнатов,
Исак Паси, Добрин Спасов, Иван Славов, Николай
Генчев, Илчо Димитров. Всички те са били притискани
и преследвани от догматично мислещите си колегинагаждачи и от висши представители на тоталитарната
власт през 60-те и 70-те години на миналия век.
Разглеждайки техните професионални неприятности
като инциденти, Знеполски анализира еволюцията на
тоталитаризма в България. Разказите, които той
изгражда, не са животописи: от една страна, те не
следват втвърдени повествователни схеми, типични
за жанра, бил той религиозен или светски; от друга,
Знеполски се пази от леснотиите на интригуващата
биография. Той се придържа неизменно към отношенията
на своите герои с тоталитарната власт. Всеки един
от седемте университетски преподаватели има своя
Разграничавам се от българския превод на заглавието, а именно
Бившият режим и Революцията, изд. къща „Избор“, София,
1992. Изразът l’Ancien régime, преведен като „Бившият режим“
предполага непосредствено предшестващия. Токвил пише
своята книга в 1852 г., когато има зад гърба си няколко „бивши
режима“. В контекста на Френската революция изразът
„Старият режим“ назовава класическия тип монархия във
Франция до 1789 г.
8
Вж. по-специално главите „Сблъсъкът на времената и идеята
за прогреса“ (началото на 90-те години – 2003) и „Преходът и
проблемите на историческата темпоралност“ (2003).
9
Повечето от тях познавах лично. Чувствах ги като „сродни
души“, макар че съзнавах тяхното превъзходство.

изследователска област и собствен научен стил. Общото
между тях е антидогматичният им дух. Инакомислещи
учени, те следват своя път към истината, без да
изключват различни мнения. Тяхното инакомислие
предполага търпимост към инакомислието на другите10.
В този смисъл частните истории от Как се променят
нещата се явяват конкретни илюстрации на общите
идеи, изложени в Историкът и множественото минало.
Във всеки епизод от Как се променят нещата
Знеполски обвързва – понякога критично, понякога
просто обяснително – конкретния случай с някое
ключово понятие, наложено от световно име в
хуманитаристиката. Концептуалните нововъведения
на Реймон Арон, Пол Рикьор, Райнхарт Козелек, Юрий
Лотман, Юрген Хабермас11 придават на случилото
се с Желев, Игнатов, Паси, Генчев, Илчо Димитров
онази желана конвертируемост, по силата на която
националното се вписва в общочовешкия опит. Знеполски
демонстрира и друг вид конвертируемост, която, за
съжаление, често липсва в писанията на българските
хуманитаристи: той борави абсолютно прецизно с
критическия апарат. Библиографските препратки на
Знеполски съдържат всичко, което позволява да стигнем
до цитирания източник. Впрочем, когато цитира чужд
автор, Знеполски сочи както неговия български превод
(ако го има), така и първото оригинално издание. Зад
тези формални подробности откриваме истинска научна
етика. Благодарение на нея читателят може да провери
казаното от автора. Науката е самотно занимание, но
нейните плодове трябва да се представят като общо
достояние.
В началото на Как се променят нещата Знеполски
изтъква необходимостта от съчетаване на подходите
на позитивизма с тези на модернизма. Позитивизмът
на Знеполски се проявява в работата му с архивните
документи. Изследователят ги е издирил и прочел във
всички съществуващи архиви. Разговарял е и с важни
свидетели12. В същото време е премълчал тесните си
лични връзки със седмината. С други думи ученият
Знеполски не използва субективна информация. Всички
негови твърдения са подкрепени с реално съществуващи
документи, чието местонахождение е указано стриктно.
Що се отнася до модернизма на Знеполски, освен
използването на похвати от микроисторията, виждам
го във впечатляващата начетеност на българския учен
и в способността му да води критически диалог с найизявените мислители в днешния свят. Двутомникът
Как се променят нещата представлява масив от 950
страници. Заради този обем и поради качеството
на тези страници читателят ще се позовава на тях
многократно. Работата му в това отношение ще
бъде значително улеснена от подробното съдържание,
от вътрешните подзаглавия, от Литературата на
цитираните източници и най-вече от именния показалец.
Английският вариант на съдържанието и на резюмето
на книгата придават на българското издание онази
желана конвертируемост, към която всеки трябва да се
стреми. Ще добавя с гордост, че книгата бе преведена
на английски под заглавието Communisme, Science And
the Uiniversity. Towards a theory of detotalitarianisation,
Routledge, London and New York, 2020 и бе публикувана
в престижното англо-американско издателство
„Роутлидж“.
Позволих си да споделя няколко впечатления от
книга, писана по времето на Измамната лекота на
демокрацията с надеждата да дам известна представа за
творческия потенциал на Ивайло Знеполски13 и най-вече
за да хвърля светлина върху тази книга посредством
други негови теоретични или приложни изследвания.
Последните задават идейния фон на Измамната
лекота на демокрацията и се явяват предпоставка за
пълноценното є възприемане. Връщайки се към идеята на
Знеполски, че българската демокрация ще бъде такава,
каквато си я правим, стигам до следния извод: ако успеем
да осмислим неговите анализи на българския комунизъм
и на трудния преход към демокрация, ще разполагаме
с критически инструментариум. Благодарение на него
имаме шанс да изберем верния път и да се опазим от
илюзията за измамната лекота на демокрацията.

A b r o a d

Новото-вехто
в българската
научна
фантастика
В средата на 2021 г.,
въпреки кризисните
настроения, има
някои добри новини
за почитателите
на научната
фантастика.
В Германия се
появи сборникът
с български
научнофантастични
разкази „Контакт
с вдругиден –
българска научна
фантастика“
(„Kontakt mit
Übermorgen
–Bulgarische
Science-Fiction“,
Verlag Torsten
Low). Новото
издание е дело на
най-неуморния популяризатор на български автори на
фантастика в чужбина, Ерик Симон, като редактор,
съставител и преводач, на легендарния познавач на жанра
Юрий Илков, като редактор и съставител, и на Стоян
Христов, като преводач. Сред представените автори са:
Любомир Николов, Николай Теллалов, Мартин Петков,
Александър Карапанчев, Георги Малинов, Янчо Чолаков,
Снежана Ташева и др.
Добрите вести не
свършват дотук.
През 2018 г.,
след близо
двадесетгодишно
прекъсване, в
Германия се появи
и друг сборник с
избрани български
научнофантастични
разкази, покриващи
„пропуснатия“
период: „Звезден
метал – нова
българска
фантастика“
(„Sternmetall –
neue Phantastik
aus Bulgarien“,
Verlag Torsten
Low). Редактори
и съставители
отново са Ерик Симон и Юрий Илков. В сборника са
представени Велко Милоев, Ивайло Иванов, Вал Тодоров,
Светла Дамяновска, Елена Павлова и др. Последваха
положителни рецензии от изтъкнати критици като
Франц Ротенщайнер. Предишният подобен проект
отново е на Ерик Симон (от 1989 г.) и е озаглавен
„Контакти с непознатото“ („Kontakte mit dem
Unbekannten“, Verlag Das Neue Berlin).
Важно е да се отбележи също издаването по-рано през
2021 г. на българския двутомник на БАН: „Фантастика
и бъдеще“ и „Познание и трансхуманитарна
р/еволюция“, дело на Елена Борисова, Николай Генов
и Рени Янкова. Сред материалите във „Фантастика
и бъдеще“ са обзорни интервюта за развитието
на жанра с Миглена Николчина, Любомир Николов,
Александър Белтов и Юрий Илков. Съживяването на
жанра в България ясно личи също от обзора на видния
писател и познавач на фантастиката Янчо Чолаков,
поместен в списанието на българския фендъм „Тера
фантастика“ („Кратък обзор на най-новата българска
фантастика – тенденции и развитие на жанра“, бр. 20
от 2020, с. 117 – 124).
Николай Тодоров

7

10
Това инакомислие не изключва чисто човешка
нетолерантност при възникналите конфликти между тях
(например между Иван Славов и Николай Генчев), а в някои
случаи и бруталност. Знеполски не премълчава подобни прояви,
но те остават извън изследователската му перспектива.
11
Изброяването далеч не е пълно.
12
Тези разговори са записани, тост имат стойността на
архивен домумент.
13
Знеполски е вече на 81 години, факт, който впечатлява
допълнително.
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„Портрети на неизвестното“
Музикално-драматичен и визуален пърформанс на
Петър Дундаков, Явор Гърдев и Венелин Шурелов
Идея и музика Петър Дундаков, текст и сценична
реализация Явор Гърдев, визуална среда Венелин
Шурелов.
Участват Ина Кънчева (сопрано), Василена
Серафимова (маримба и перкусии), Маргарита Илиева
(пиано), Иван Бърнев (в ролята на Кастор).
Продукция на Международен театрален фестивал
„Варненско лято“
Премиера съвместно с Варненския музикален фестивал,
програма „Интермецо“
на 10 и 12 юли в Археологическия музей във Варна
Тази година Международният театрален фестивал
„Варненско лято“ не само се състоя на живо, но и
продуцира собствен спектакъл, с чиято премиера
беше закрито 29-ото му издание. Всъщност не
става дума просто за фестивална продукция, а за
оригинално и провокативно сценично произведение,
което навлиза дълбоко в най-тревожните въпроси
на нашето съвремие. Музикално-драматичният и
визуален пърформанс „Портрети на неизвестното“
на Петър Дундаков, Явор Гърдев и Венелин Шурелов
се фокусира върху основния парадокс в живота на
днешния човек. Парадоксът, че колкото повече той
постига стремежа си да подобри своя човешки вид
като преодолее биологичните му несъвършенства
(кратка продължителност на живота, физическа
и емоционална ранимост и интелектуална

Иван Бърнев (Кастор),
снимка Росен Донев

лимитираност) чрез изобретяването и форсираното
развитие на технологиите и изкуствения интелект,
толкова повече загубва и отрича себе си, заменя се
със създадените от него технологични двойници
(биороботи, клонинги, аватари).
„Портрети на неизвестното“ изговаря този
драматичен парадокс на днешното човешко
съществуване по три различни канала – чрез
съвременна експериментална опера на композитора
Петър Дундаков, чрез текст и сценичната му
реализация на режисьора Явор Гърдев и чрез
визуален образ и пространствена среда, създадени
от сценогарафа и пърформъра Венелин Шурелов.
Тези канали, или да ги наречем различни пластове
на представлението, се движат самостоятелно
и едновременно с това се пресичат и надграждат
един друг, създавайки цялостна архитектоника
на спектакъла, която увлича и потапя в себе си
присъстващите. Безспорно в умението на тримата
оригинални и доказани артисти да постигнат подобно
обединение е заложена голяма част от въздействената
сила на пърформанса.
Явор Гърдев и Венелин Шурелов тръгват от идеята на
Петър Дундаков за едно музикално-сценично събитие,
което да изрази както вечната жажда на човека да
пътува в безкрайния космос и да
открива нови светове и
планети, станала още понеудържима през последните
десетилетия с напредването

8

Литературен вестник 21-27.07.2021

„Портрети на неизвестното“
на Петър Дундаков, Явор Гърдев
и Венелин Шурелов
на технологиите, така и възторзите, страховете
и провалите му, свързани с осъществяването є. В
текста, който написва за представлението, Явор
Гърдев я конкретизира като използва за отправна
точка на сценичния разказ реално събитие. Това
е предизвикалата бурно оживление през 2016 г.
пресконференция, на която английският астрофизик
Стивън Хокинг, създателят на Фейсбук Марк
Зукърбърг и руският милионер Юрий Милнер
обявяват, че ще направят огромни инвестиции в нова
технология за изработването на космически кораб,
много по-бърз от досега съществуващите, който
да достигне до една близка до Земята екопланета
в съзвездието „Алфа Кентавър“. Сред основните
пречки пред амбициозния проект е фактът, че за
преодоляване на разстоянието са необходими повече
от сто години.
В развитието на своя находчив и умело изграден разказ

изпълнение на Иван Бърнев, периодично е прекъсван
и запълван от необичайното, но завладяващо
звучене на вокалните партии на Ина Кънчева и на
майсторските изпълнения на Василена Серафимова
(маримба и перкусии) и Маргарита Илиева (пиано).
Изключителната музика на Петър Дундаков
дръзко подема и разширява в нови посоки темите и
енергиите, появяващи се в текста и театралния му
прочит от режисьора и актьора.
За цялостната стратегия на пърформанса, чиято цел
е да увлече максимално и да включи в случващото се
всички присъстващи – изпълнители и зрители, много
важна заслуга има и изграждането на пространството
и визуалната среда от Венелин Шурелов. Той
изобретателно превръща двора на Археологическия
музей във Варна, където беше фестивалната
премиера на спектакъла, в ненатрапваща се, но
осезаема площадка за излитане на космически кораби.

Ина Кънчева (сопрано),
снимка Росен Донев

Явор Гърдев представя едно възможно решение на
този проблем в следващите 231 години (от 2016 до
2247) чрез клониране на двама доброволци – Линда
и Кастор, които предприемат невъзможното за
човека повече от 100-годишно пътуване. Планът
е техните седми по ред клонинги да достигнат
планетата в „Алфа Кентавър“ и да основат база
там. Планът обаче се обърква, тъй като създадени
и съществуващи само като материални човешки
повторения в затвореното техно пространство на
космическата капсула, клонингите от следващите
поколения изпадат в тежка депресивна криза и
предизвикват преждевременната си смърт едва на
50 години. Така на планетата попада едва седмият
Кастор в навечерието на своята 50-годишнина.
Именно този последен Кастор застава пред нас в
спектакъла. Пърформансът започва, когато той
получава видеосъобщение от самия себе си, вече
като 75-годишен, в което му е дадена паролата за
достъп до засекретения архив на мисията. До края
на представлението Кастор VII забързано, с нервни
прекъсвания и болезнени открития чете архива и
реконструира своята (пост)човешка история. Така
го оставяме на финала – сам в празна космическа база
на непозната пуста планета, объркан, разколебан
в своята идентичност, загубил представа както
за мястото и времето, които обитава, така и за
значимостта и смисъла на реализираната си мечта
за безсмъртие и безграничност на човешките
възможности.
Напрегнатият от догадки и страхове разказ на
Кастор, в много силно въздействащото автентично

На подиума, опрян в една от стените на музея,
ограждащи вътрешното дворно пространство,
художникът разполага пианото, останалите
инструменти и музикантите, като на преден план
е изпълнителката на вокалните партии. Цялото
дворно пространство от подиума до срещуположната
стена на музея е пронизано от дълъг метален ротор,
по чиято кръгообразно плъзгаща се верига се движи
странна космическа капсула, в която стои изправен
Иван Бърнев като Кастор. Капсулата се движи
към голям екран, на който периодично се появява
старият Кастор от бъдещето със своите съобщения
и насоки. Зрителите са разделени от двете страни
на ротора. Цялата композиция, погледната отгоре
напомня излитането на ракета, зад която се носят
откъслечни звуци от тържествени речи, насърчения и
предупреждения на струпалото се човечество, вперило
очи нагоре в своята осъществяваща се мечта.
Има още много какво да се каже за авторския
пърформанс на Петър Дундаков, Явор Гърдев и
Венелин Шурелов „Портрети на неизвестното“,
но онова, което не бива да бъде пропуснато е, че
той артистично, свободно и талантливо показа, че
пандемичната криза, поставила сценичните изкуства
в тежката ситуация на изолация и изчакване, може
да бъде и креативно време, в което се поставят
съдбовни въпроси и се раждат нови и оригинални
творчески идеи.
КАМЕЛИЯ НИКОЛОВА

Критика, свръхкритика, хипокритика.
Но в 1000 страници
Стефан Попов
Книга от 2 тома по над 500 страници върху Критика
на чистия разум си e доста работа, нали? Хайдегер цял
живот пише интерпретации на Критиката и едва ли
всички те накуп дават този главозамайващ обем. Обемът,
както знаем, било от Трактата на Витгенщайн (60 стр.),
било от Втората (около 200 стр.) и Третата критика
(без телеологическата част също около 200 стр.), било
от статии на Дейвидсън, които с 10 стр. преобръщат
хилядолетни традиции, повдига въпроси за основанията да
се изпишат толкова страници.
Далеч преди впускане в гигантския обем, бедите започват
рано, още от заглавията, т.е. не след 1000-та стр., а
от самата корица. Трите заглавия, основното „Свобода
въпреки всичко“ и подзаглавието „Свръхкритика и
модална онтология“, са неудачни. И повече от това,
грешни, тавтологични, не се отнасят до библията на
философската модерност. Но са показателни за цялата
книга, коректността и дълбочината и нейното разбиране
за първата Критика, която се смята за централна ос на
цялата философска модерност. Да се вгледаме поред във
всяко, поглеждайки накратко и към развитието му в самата
интерпретация.

„Свобода въпреки всичко“
Въпреки какво? Няма никакво основание да се изписва
във водещото заглавие и да се внушава като основен
мотив в Критиката това „въпреки“. Свободата е основа,
първоначало на Критиката, която изобщо не се занимава с
това да є осигурява място „въпреки всичко“. Онова, което
според автора е референт на „въпреки“ с патетичния
акцент „всичко“, първо, разбира се, не е „всичко“. Но
по-важно, то е възможно под условието на свободата.
Свободата, да повторя и да е ясно, е условие на това
несретно „въпреки“, което най-общо книгата обвързва с
природната необходимост, ако я наречем така, по един от
възможните начини. Защо?
Природата е онтологически регион, за който понятията,
в частност чистите разсъдъчни понятия, категориите,
са конститутивни. Те изграждат не отделни обекти, а
самата обектност на обектите, оттам и конкретни
обекти. Тоталността на обектите е Природа (както
тоталността на фактите и състоянията на нещата е
светът в Трактата на Витгенщайн). „Обект“, казва Кант,
е онова, в понятието за което е обединено многообразното
на даден наглед“, т.е. понятието поражда/синтезира/
конституира обекти. Аналитиката разкрива обектността
като онтологическо измерение, което обозначаваме като
Природа. Тя се открива като понятийна конструкция,
защото обектите, които са самата Природа, са синтези,
действия, които понятията изпълняват.
Но понятието е свита безкрайност. Обединеното в
него многообразно на нагледа е неограничено, макар Кант
да мисли тази неограниченост чисто функционално, а
не предметно-екзистентно. Ето пример: ако имаме
емпиричното понятие „стол“, под него се подвежда
неограничено многообразие от столове. Допускането
на „неограничено“ е необходимо условие понятието да
изпълнява функцията си. То дава възможност, ако видя

за пръв път някакъв странен стол, който не съм виждал
преди – например стол на Заха Хадид, – аз без колебание да
кажа „стол“. Тази разпознавателна функция е заложена в
понятието, понеже то „сякаш“ покрива безкрайна редица
възможни столове, които аз актуално няма как да срещна.
Аз като крайно същество нямам достъп до такава
безкрайност, дори нямам идея какво това означава, тя е
непроницаема за мен. Онова, което гарантира свитата в
понятието безкрайност, е свободата. „Сякаш“-безкрайната
редица наблюдения, която не може да е актуално дадена, е
сгъната в понятието.
Онова, което заглавието драматично обявява като
„въпреки“ (природна необходимост), е възможно само
под условието на свободата. Самата Природа е свободна
конструкция, разбира се като логическа форма, а не
емпирична даденост. Тук е първото условие за изписване на
2 тома по над 500 страници: като си задал въпроса накриво,
като си предположил грешни предпоставки, и 20 тома по
500 страници няма да ти стигнат, тъй като безкраен е
пътят за преодоляване на грешки в предпоставките.
Може да се даде дълга редица аргументи за свободата като
първоначало, пред което няма никакво „въпреки“ и не е
нужно никакво усилие, което да преодолява това „въпреки“.
Например да се посочи приоритетът на Втората
Критика, да се тръгне дори от Третата Критика, да се
развие значението на способността за въображение като
конституираща обектите сила, неизводима от достъпен
за рефлексия източник, и т.н. Не е удачно, както прави
авторът, да се тръгва от и постоянно да се връщаш
към Третата антиномия. Нейният аргумент е оспорван,
може да не бъде приет, най-малкото е несигурен, докато
свободата „въпреки въпрекито“ в заглавието е абсолютно
първоначало на Критиката.
Както повечето положения в Критиката и това има
иманентно обяснение и не се нуждае от външни референции.
Самото трансцендентално питане „какви са условията за
възможност на обективното знание“ дистанцира питащия
от природната необходимост и демонстрира свободата
в самия акт на повдигане на трансценденталния въпрос.
Така че не „въпреки“, а обратно, „поради“. Дори и по тази
линия, т.е. очевидно и видимо по непосредствен начин,
„въпрекито“ е въпреки духа и логиката на Критиката.
Това е излишна реторика, която привнася изкуствено
закачлив драматургичен момент. Но тя изначално поставя
Критиката в погрешна посока и разбира се, подвежда.
Задача на Критиката е да очертае граници, а не да доказва,
камо ли да води битки за прокарване на идеята за свобода.
Това е толкова ясно, че Кант дори не намира за нужно да го
изговаря до късни фази на трактата си.
Но ето в крайна сметка един цитат от самия Кант:
„Всяка ценност лежи в употребата (приложението,
Gebrauch, има се предвид практикуване, действие) на
свободата…“ (AK, XIX, 6611) и „Практическите науки
определят ценността на теоретичните; онова, което
няма практическа употреба (приложение), е безполезно.
Практическите науки са първи според намеренията, тъй
като целите предхождат средствата. Но при изпълнението
теоретичните трябва да са първи“ (AK, AK XIX, 6612).
Тези редове са от 1768-1769, нарочно ги подбирам от т.нар.
„предкритически период“, защото показват, че години
преди първото издание на Критиката (1781) Кант е наясно с
основните зависимости, които изяснява по-късно.

„Свръхкритика“
Този избор също е неудачен, макар да не влиза в
противоречие с конкретния си предмет, Критиката.
Авторът пояснява какво е свръхкритика: „Затова ще
рискувам с още по-крайна хипотеза, а именно: вместо
да мисля свръхкритиката като надграждане на или над
Кантовата критика, ще търся гена на свръх-критиката в
самата критика. А именно – трансценденталният жест
като жест на свръхкритиката, доколкото доктриналната
част, която би трябвало да се разгърне в пространството,
разтворено от делото на критиката, трябва да предположи
едно надскачане, едно изстъпване, един ексцес: ексцесът,
вписан в самата структура на съществуването“ (с. 27).
Привеждам този комплициран цитат, защото той
достатъчно говори за себе си, без пространни тълкувания и
показва характерното усложняване на езика, когато става
дума за нещо много просто.
Свръхкритиката, казва авторът, оставя критиката
да говори и разкрива, не застава над нея, сиреч отвън,
нито строи нещо друго върху нея (какво би било това
друго, при това върху; Критиката е завършен свят,
тъй като изисква другите две, и над трите заедно няма
какво да се надгражда), а по-скоро навлиза в нея. Но
свръхкритиката, оставяйки критиката каквато е, без
да се намесва отвън в нея (каква ли пък би била външна
намеса в Критика на чистия разум? – това е изначално
обречено нещо) търси своя „ген“ в нея, в критиката. Като
открие своя „ген“ в критиката, тази свръх-критика ще
повтори „трансценденталния жест“, но вече като жест
на свръхкритика. И така авторът дефинира задачата на
свръхкритиката като „онтологически обрат – обрат на
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основата на ретроактивната свръхкритическа мобилизация
на Кант…“. Онтологически обрат изобщо няма, тъй
като Критиката е поначало онтология и не се нуждае от
обръщане. Но нека опростим нещата.
Свръхкритиката е критиката на Кант, която обаче ще
произведе „мобилизация на Кант“, а тази мобилизация
ще ни изведе отвъд Кант, но не отвън, а отвътре, чрез
свръхкритическото усилване на потенциали при Кант.
Като оставим настрана този усукан език, казва се, че
четенето, интерпретацията, ще приеме критиката в
смисъл на подход на Кант. Но ще є даде възможност да
излезе напред, пред себе си, отвъд себе си, без обаче да се
отменя, надгражда и пр.
Но това е задачата на всяка свястна интерпретация, не е
ли? Тя това трябва да прави. Нещо повече, ако прочитът
е сериозен, тя неизбежно това прави. Всеки прочит
това прави, така работи интерпретацията. Тя усилва
потенциали в обекта си – обикновено някакъв хуманитарен
текст, но и по-широко, интерпретации на литература,
живопис и пр. (И все пак проява на добър вкус ли е този език
на „надскачането“; да си представим, че е приложен към
Платон, Шекспир, Библията? Има други начини да се посочи
една автентична херменевтична операция, макар в случая
тя да отсъства.)
А можем и още по-далеч да отидем: всяко четене, дори
непретенциозно, прави това, без специално да иска да го
прави. Всяко изпълняване и слушане на музика например има
съществено интерпретативно измерение. Повтаряйки
написаното, зададеното, то го повтаря „сякаш“, но
всъщност го актуализира и извежда отвъд него, без да го
заличава или да строи върху него. (В социалистическата,
наричана „художествена“ критика наричаха това
„претворяване“, произведението само наглед е същото,
но всяко четене/изпълнение/гледане го поражда и отвежда
отвъд него самото.)
Просто тук тази базова херменевтика е изказана на език,
който първата Критика с нищо не е заслужила. Не само
генералната херменевтична ориентация, но и съвременната
философия на езика, в която ситуация, събитие, прагматика
са условията именно това да се случва. Ако има нещо като
свръх-критика в историята на интерпретациите, пример
би била първата книга на Хайдегер за Кант от 1929 г. Тя
„мобилизира“, ако прибегнем до тази дума, потенциали и
отвежда Критиката в посока, която е заложена в нея, но е
останала по необходимост потисната. Но Хайдегер едва ли
би приел подобен език на онтични метафори.

„Модална онтология“
Авторът или ще развива „модална онтология“, или
интерпретация в духа на една „модална онтология“. Какво е
„модална онтология“?
Модална онтология е всяка онтология. Модалността
насочва към „как“, а не към „какво“ (качествено
определение) или „защо“ (причини, достатъчно основание)
или други въпросителни думи, например „колко“
(количество, квантификация). Тези трите отговарят на
таблицата на съжденията и на категориите
на стр. 10
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Критика, свръхкритика, хипокритика...
от стр. 9
при Кант, но може и други да се привеждат.
Извън таблицата на категориите обаче „какво“ може
да се генерализира и да включи и „защо“, т.е. „какво“ е
нещото, някакво „Х“, да получи по-пълен отговор и през
въпроса „защо“, т.е. какво го причинява. Но „какво“ може
да протече и на по-високо ниво, като първи въпрос, с
който неща/феномени променят статуса си и стават
обекти. Или, както става в Трактата на Витгенщайн,
„какво“ отваря хоризонта на света като тоталност от
факти и състояния на нещата, а оттам и на картинната
концепция за смисъла. Това първично „какво“ е развито и
от Хайдегер като основа на откриването на обектния
свят, Природата в модерността.
„Как“, как нещо е, от друга страна, е въпрос директно за
модално измерение – в какъв модус нещо е, по какъв начин
съществува, или в какъв модус намираме, разглеждаме,
разкриваме, описваме, преживяваме и т.н. нещо (подобре неутралното „феномен“, тъй като „нещо“ може
да подведе към „вещ“, „обект“, а това е вече специфичен
модус на феномени). Затова „модална онтология“ е
тавтологичен израз, както е прочутата безсмислица
„златото е жълт метал“. Което се вижда веднага
при малка модификация, например „ние, видите ли, ще
говорим не за друго злато, а за това, което е жълто и
освен това е метал; няма да говорим за друго злато“; а
друго злато няма, освен при свободна метафора, в която
и петролът и домашната котка са злато, а съпрузи се
наричат „злато мое“.
По отношение на Кант по-специално, да се говори,
че ще развиваме не какво да е, а онтология, е друга
безсмислица. Критика на чистия разум е онтология;
и какво друго може да бъде? Трансценденталното
изследване е онтологическо; и какво друго да е?
Категориите са онтологически понятия; и какво друго
да бъдат? Различието трансцендентално-теоретично
(или емпирично) е онтологическо различие; и какво
друго да бъде? Критиката като трактат, критиката
като подход, трансценденталната философия като
интелектуално усилие – всичките три названия, на
книгата и подходите, са названия за онтологическа
рефлексия; и какво друго да са? Тази констатация
не се нуждае от „свръхкритиката“. Тя може да бъде
предложена на студенти, които още не са чували какво е
Критиката и какво е онтология.
„Модална онтология“ е израз, който, като много други,
може да не изглежда некоректен при първо вглеждане;
макар, строго погледнато, да е. Може и да попаднеш на
него в различни контексти; не е нужно да проследявам
подобно нещо, тъй като става дума за смисъла му по
отношение на Критиката. Днес подобен израз може и да
се среща някъде (честно казано – не знам) в семантични
разработки, свързани с модалните логики. Има
спорадични появи, някои от които ще маркирам.
Джорджо Агамбен го употребява в критика на Хайдегер
с полемични цели. За Агамбен, както между другото
и за други автори, въпросът за битието при Хайдегер
трябва да се изостави като централен въпрос и да
останат само модусите, начините; в Битие и време
това са екзистенциалите. Това предложение е прибързано
и предумишлено критично, но все пак дава някакво
основание за израза „модална онтология“: онтология само
на модусите, без въпроса за битието и без останалата
неразвита „фундаментална онтология“. Самият Агамбен
се пита дали в този случай думата „онтология“ не
става излишна и не остава ли само ниша за археология
на онтологическите рефлексии. Та и тук „модална
онтология“ е несигурен термин, полемична и широка
метафора.
Подобна е ситуацията с израза „модална онтология“
при Ж.-Л. Нанси (споменат от автора, с. 54), отново
свободна метафора. Има се предвид, че ако изобщо се
говори за онтология, тя е в модусите, модификациите
(Нанси, с. 58). Тук по-ясен смисъл не може да се определи.
Учудва обаче признанието на автора, че се е възползвал
от тази мъглява поетична употреба за избор на водещо
заглавие. При Агамбен, амбициозната критика, макар
според мен погрешна, дава повече яснота на значението.
По-вероятно е в специфична област като езикознанието
да се лансира подобен израз, имайки предвид примерно
област на значения на модални изрази. Или ако се развива
семантика в посока на проблематика език – мислене,
в която на знаците се търсят значения в сферата на
мисълта; но това е архаична посока. Или ако се пита за
значение на функционални променливи и семантичното
поле се мисли като онтология.
Изброеното дотук обаче няма нищо общо с Кант и по
никакъв начин не може да обоснове подход към него или
генерализиращо заглавие за интерпретация на цялата
Критика. В основата си
Критиката е рефлексия
върху модалности в смисъла
на модуси на битие на
феномени. Това първо ниво на
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модалност предхожда пътя на аналитиката на знанието
и е предположено във въпроса „Как са възможни априорни
синтетични съждения?“. Априорните синтетични
съждения са съждения за феномени като обекти, в модуса
на обекти. Затова по дефиниция, по принцип, Критиката
не може да бъде друго, освен онтология. Характерът на
онтология е зададен и във формата на по-общия въпрос на
Критиката: пита за необходими условия за възможност
на (нещо, което се приема за) съществуващо, тоест
отварящият въпрос е артикулиран като модален и
затова Критиката е онтология. Самите категории,
конституиращи обектното в обекта, същността на
всеки обект, на обекта Х, както е казано в Критиката,
са онтологически понятия. И т.н.
В самата Критика темата за модалността се отнася
до група съждения и оттам до съответните категории.
Става дума за класическата триада на понятията
възможност, действителност, необходимост, изведени
от типовете съждения, проблематично, асертотично,
аподиктично. Но това че вторично, вътре в Критиката,
има група на модалните категории, не променя нещата.
Макар че може да подвежда, че модалността е ограничена
до тези нива на Аналитиката.
Кант прави аналитика, а в нея и дедукция (в особения
смисъл на рефлексия върху основания за легитимност,
върху „правото да…“). Критиката изяснява въпроса
как са възможни пропозициите на науката, които имат
характер на априорни и синтетични. Отговорът е
обвързан с тъждество на условия за познаване на обекти
и на самото битие на феномени като обекти. Критиката
изяснява (именно изяснява) модуса на феномени като
обекти, обекти на науката. Накратко: за да имаме
научна пропозиция, трябва да са налице условията за
обектите є. Затова не можем от готови, зададени
обекти, с каквито работи физиката на Нютън, Айнщайн,
Бор да преминем към онзи тип рефлексия, който разкрива
условието на същите тези обекти. Т.е. същественият
път на зависимостите е от Кант към научните
парадигми, а не обратно. Нищо в работата на тези
учени не помага за провеждане на трансценденталната
рефлексия над опита, тъй като тази рефлексия тепърва
ще опише условията на този опит и неговите обекти.
Авторът нa „свръхкритиката“ и „модалната
онтология“, се позовава на езиковедска концепция,
обозначена като идеогенеза. Какви са специфичните
приноси на тази теория в езикознанието и общата
семантика не е в компетенциите ми да преценявам.
Мога само да кажа, че по принцип семантичната теория
на Гийом/Манчев/Тодоров е неподходяща като основа за
интерпретация на Критика на Кант. Би била толкова
подходяща, колкото например квантовата механика на
Бор или термодинамиката на Бойл. Пътят е обратен,
тъй като Критиката е посветена на въпроса за условия
за възможност на такива теории. В тях са предположени
обективации, а този тип езикознание и семантика не
правят изключение.
(Бележка. Все пак от уважение към авторите: освен
по принцип ирелевантна като ориентир в Критиката
тази езиковедска теория съдържа положения, които
в съвременната философия на езика не биха били
допуснати. В страниците 35-36 се говори за (1) „езика
като затворена система“, една старомодна и безполезна
аксиома днес. Тя е защитена с твърдението, че (2) така
при „обяснение на свързаността на езика не се налага
да се търси опора извън езика“. В херменевтиката
няма език като система, но всичко в езика се обяснява
вътре в езика; както и в разнообразни концепции в
съвременна философия на езика. Следвайки Гийом,
авторите допълват основанията си с (3) позоваване
на двойката „единично-всеобщо“, която също няма
място в съвременна концепция за езика, дори да има
валидност в особена семантична теория; но не по
линията на „сравнение“ на нещо единично с нещо пообщо, други са зависимостите, не сравняваме. Малко
по-нататък се говори за (4) „форма и материя“, която
има същата съмнителна стойност (а и приложена към
трансценденталното изследване по-скоро го тегли назад,
макар Кант да прибягва към нея). Още по-трудно е да
се свърже с Кант (5) неясната идея за „мислимия свят“,
това вече отива твърде далеч, дори в семантиката
на авторите да има смисъл. Същото може да се каже
за (6) двойката субект-обект и за начина, по който е
развита за целите на семантиката; може там да има
някакъв специфичен смисъл, непреносим в критическата
философия.
Позволявам си да кажа, че последвалата интерпретация
на глагола „съм“ не се нуждае от тези предпоставки;
но може и да греша. По-важно е, че самият глагол „съм“
в тази семантика, с трите си значения, е принципно
чужд на Критиката, както и на цялата линия ДекартКант-Хусерл, в която съществено място имат изрази/
актове „съм“, „аз съм“, „аз мисля“, „мисля, съм“ и пр. В
нея „Аз“ е обозначение на логическа форма с капацитет
за рефлексия, накратко това е название на рефлексивната
логическа форма. Съществени са актовете „Аз“, а не
семантиката на „съм“. „Съм“ е предмет на анализ в
секцията за паралогизмите, които показват, че „съм“
е или най-обикновен израз без онто-значения, не полага

съществуване, или е необходима илюзия на разума, чрез
която мисля континуалност на собственото си битие и
на себе си като персона.)
Неудачна отправна точка при четенето на Критиката
са Иля Пригожин и Изабел Стенжер. Тяхното разбиране
за Кант дори не заслужава да се коментира, напомня ми
на Карнап за Хайдегер, макар че е по-плахо и витиевато.
Подобно е положението с Ернст Блох и редица и други.

Заключение
Тези разсъждения върху заглавието няма нужда да
бъдат следвани от други, върху самата книга. Тя е
проекция на заглавието по всякакви линии и критерии.
На всяка страница четем „радикално“, „парадоксално“,
„метатрансцендентално“, „метакритика“, „ексцес“,
„хипертетика“, „самонадскачане“, „свръхкритическо
действие“ и много други. Комбинациите между тях
пораждат една превзета и невротична реч, която с
всяко изречение казва поредното „сбогом, съжалявам,
че не се срещнахме“ на Критиката. Цялата идея за
„въпрекито“, която визира Кант като борец за свободи
в метафизическите висини, подхранва тази невротичнолитературна полемика вътре в полето на един
фантазиран проблем.
Аз няма да се начудя как може да ти хрумне, че над 1000
стр. върху Критика на чистия разум е добра идея, дори че
е в съгласие със здравия разум. Не се и сещам за автори,
работещи десетилетия върху Кант, да си позволяват
подобно раблезианско производство на текст, пък било и
то заредено с енергията на едно „свръх-еди-какво-си“.
Накрая и нещо лично. Моите занимания с текста на
Критиката протичат по-интензивно около 10-ина години,
докъм 30-ата ми година. Последвани са от серия семинари
в докторантската ми програма. Всички очакваха, че ще
дам дисертация за Кант. Не можех, затова написах за
Витгенщайн, но през Кант. По-късно същото се случи
с Декарт, пак през Кант. А Критиката все остава
встрани, макар че това е Книгата, ако се занимаваш
с модерността. Тя стои с мен като лещи, през които
гледам; а може да се лъжа, това гледане през нея да е израз
на несбъдната надежда или да няма изискваното от нея
качество; знам ли?
Независимо от всичко това протяжното є четене е
засилвало в мен усещането, че е писана с невероятно
внимание към яснотата на думата, изказа, изречението,
аргумента. Последвалите Пролегомени и второто
издание също демонстрират това усилие към яснота
и светлина на значенията. Текстът е труден, но това
е временно състояние за читателя, който тепърва
навлиза. След него идва ред на разкриващата се яснота
на смислите. Накрая и на разбирането, и на трайното
усещане, че пътят към простите неща и яснотата е
труден път. Те самите не са, но пътят към тях е усилие,
често е мъчителен, още по-често остава непрекосен.
Разбира се, задачата се улеснява значително, ако четеш
Критиката като литература, правиш нещо като
литературно четене (що пък не, нали всичко било текст,
казват някои). Пиша този параграф, за да се оправдая
пред себе си за десетте дни, посветени на текст, който
е воден от друго разбиране за Критиката.
Боян Манчев, „Свобода въпреки всичко. Свръхкритика и
модална онтология“, изд. „Метеор“, 2020.

Рисунка: Андре Летрия

Философия и свобода, въпреки всичко
Боян Манчев
Философията трябва да бъде действие според изискването
на свободата.
Философията е свободно дело.
Това са изходни аксиоми на „Свобода въпреки всичко“, това
са изходни аксиоми и на този кратък текст.
За радост на нейния автор книгата „Свобода въпреки
всичко“ предизвика отговор, обещаващ задълбочен
философски разговор1; тя предизвика и сериозното
раздразнение на колега, чиято рецензия може да бъде
прочетена на страниците на същото издание2.
Философията може да се прави по различни начини: чрез
устно слово или чрез писмен текст. Философия може да се
прави като напишеш хиляда страници или като напишеш
десет, но „преобръщащи хилядолетни традиции“, казано
направо, „гениални“3. Всъщност обемът няма значение, или
поне няма отношение към „изключителността“ – тя не е
нито правопропорционална, нито обратнопропорционална
на обема.
Няма да меря десетте страници, които са посветени
на моята „Свобода въпреки всичко“ и на които, въпреки
всичко, полагам усилие да отговоря, с аршина на
изключителността; всъщност няма нито да ги меря, нито
да ги претеглям, нито да ги съдя4. Трудно е да ги приема за
критика по същество, за да им посветя метакритическо
упражнение. Колкото до упражненията по (ироничен) стил,
„рамкирали“ посветения на „Свобода въпреки всичко“ опит
за рецензия, за тях тук ще кажа само: съжалявам, че един
труд върху Кантовата „Критика“ е вдъхновил дотам
негативни афекти, че да се налага да бъдат преработвани с
подобен реторически заряд, замах и интензивност.
Защо решавам да отговоря на този текст? Предложеното
упражнение по критика не изпълнява изискванията на
критическия жанр; текстът има твърде малко формални
белези на рецензия. Нещо повече – и само по себе си
достатъчно, за да не бъде очакван отговор, – според
признанието на рецензента текстът му се основава
на прочита на 180 страници, тоест на една трета от
книгата. Как се пише рецензия върху съчинение, което не
си изчел изцяло? Това поставя не само въпроси относно
коректността на прочита, но и на възможността за
семантичната му кохерентност. При всички случаи
формулирането на високи нормативни изисквания в
текст, който не отговаря на елементарните нормативни
изисквания на собствения си жанр, изглежда като странно
недоразумение.
За разлика от рецензента, нямам никакво съмнение, че
вместо да се уповаваме на вдъхновението и синтетичната
мощ, които биха ни позволили да произведем 20
изключителни страници (тези изблици на творческа енергия
несъмнено имат своята възможност, своето време и място
– но едва ли то е при четенето на Първата Критика),
трябва да се посветим на задълбочена и бавна философска
работа. Тази работа изисква време и пространство. Условие
на критиката е внимателното четене, вникването в
детайла, които понякога налагат и обема на изследването:
последователното разгръщане на аргументацията го
изисква. Кант не е философ, който пише гениални текстове
в 10 страници. И не ми изглежда сериозно в 10 страници да
се прави опит за цялостен прочит на 700-те страници на
Кантовата Първа Критика. Да се пренебрегне Кантовата
воля за система означава да не се навлезе по същество в
комплексната аргументация на Кант, тя да се сведе до
аргументативна каша. Следователно налагащият се от
само себе си извод от перформативния жест на рецензента
би бил: не се опитвайте да пишете сериозни философски
изследвания, особено върху Кант, особено в 1000 страници,
особено на български език5. Не, няма да се „разкая“, че
Вж. текстовете на Димитър Вацов и Божана Филипова в бр.
26 на ЛВ, както и изказванията на Миглена Николчина, Димитър
Вацов, Огнян Касабов, Дарин Тенев, Богдана Паскалева и Божана
Филипова при представянето на книгата. Към тях могат да се
добавят и ред сериозни разговори в медиите, с Ирина Недева,
Яна Пункина, Цветан Цветанов, Румен Спасов и др.
2
За втори път колегата, който очевидно следи отблизо
дейността ми, я отразява така проницателно в своите
полемични хроники, написани и печатани спонтанно;
вниманието на неканения рецензент действително е
ласкателно. Този път то е не по-малко неочаквано от
предишния, доколкото авторът на рецензията наскоро се
обърна към мен с покана за участие в организиран от него форум
и в последвалата го публикация. Приех поканата с нагласата, че
тя отваря възможност за сериозен разговор в адекватна рамка,
но изглежда съм избързал с очакванията си. Съжалявам, че
рецензентът проигра възможността за подобен разговор, който
би могъл да се осъществи на основата на някои от бележките
му, ако бяха изказани в допустима за жанра, а и за принципите на
цивилизования обмен форма.
3
Според рецензента фактът на съществуването на статии
като тези на „Дейвидсън, които с 10 стр. преобръщат
хилядолетни традиции, повдига въпроси за основанията да се
изпишат толкова страници“.
4
Относно етимологията на думата „критика“ вж. „Свобода
въпреки всичко“, с. 25.
5
Едно уточнение: натрапчиво споменаваните „хиляда
страници“, от заглавието на рецензията нататък, досега са
малко над петстотин, тъй като вторият том все още не е
1

съм се осмелил. Не би било проблем да напиша книгата и
на друг език (въпросът стоеше пред мен) – книгите ми
са публикувани на няколко езика. Ако написах „Свобода
въпреки всичко“ на родния си език, то е защото вярвам, че
българският език не само може да носи философски смисъл,
но и защото има натрупването и потенциала да „удържи“
два тома върху Първата Критика на Кант. Неслучайно
в Увода на „Свобода въпреки всичко“ се настоява върху
традицията на изследванията на Кантовото творчество
в България, които осигуряват не само инструментите
на подобен труд, но и възможността за еманципирана и
адекватна на българската философска среда работа върху
една от възловите книги на модерната философия. Ето
защо, ако взимам решението да отговоря на текст, който
бих могъл и да подмина с мълчание, то е защото, въпреки
всичко, вярвам, че възможността за публична и свободна
изява на разума (ако си припомним Кантовото определение
на Просвещението) може и трябва да бъде отстоявана –
независимо от обстоятелствата и условията; дори
въпреки тях.
Следват думи по същество. Формулираните критични
бележки се отнасят най-вече до понятията, съставляващи
заглавието на моята книга, както и до неговото силно
твърдение: свобода въпреки всичко, свръхкритика, модална
онтология. Въпросните основни понятия, както и тезите,
които стоят зад тях, са обект на критическия прицел сами
по себе си, това е потвърдено от думите на рецензента; те
са извадени от аргументативния апарат на изследването
и комплексната им мотивация. Рецензентът ги вписва в
една синтетична визия за Кантовата „Критика“, която
предлага в отговор на моята. За неутрален читател, който
не познава обекта на критика, тази визия може да изглежда
не просто легитимна, но задълбочена и убедителна. И тя
безспорно е сериозна в ред отношения и свидетелства
за философска компетентност и интелектуални
качества. Проблемът обаче е, че предложената визия
и съпътстващата я метакритическа операция се
основават на парадоксални предпоставки. Ще ги сведа до
три. Първата от тях е свеждането на интерпретация
до очевидност; втората – съчетаването на защита на
интерпретацията с позицията на свръхкомпетентен
субект; третата – (т)автологичното възпроизвеждане
на аргументите – обект на критика – като нормативни
критически положения. Първото измерение представлява
непризнаването на статут на интерпретация на
интерпретацията – „обект на критика“, което води до
описанието на интерпретацията като очевидност. С
други думи, не се признава възможността за сблъсък на
интерпретации (тоест диалог), а се отрича възможността
на самата интерпретация. Тази псевдокритическа
операция бих обозначил като автолог – вместо да
признае възможността за диалог, автологът я отменя.
Единствената критическа възможност пред автологичния
субект е да окупира позицията на критически свръхаз,
ако не и на свръхкритически субект – на един тотално
компетентен субект. Парадоксално този формулиращ
нормативни изисквания тотално компетентен субект,
който не признава интерпретативната операция, се
представя като защитник на интерпретацията. Така
в крайна сметка третото, автологично измерение
на парадоксалната критическа операция довежда до
странното реторическо изместване: голяма част от
изказаните със свръхкомпетентна тоналност критически
„контратези“ се доближават до тезите на книгата ми, но
или обявявайки ги за всеизвестен факт, или свеждайки ги до
уж нормативни тези, очевидности за свръхкомпетентния
критически субект.
Критиката по същество се свежда до 5 основни
пункта – три от тях отправят към съдържащите се в
самото заглавие на книгата и на първия том централни
нейни понятия (формулата „свобода въпреки всичко“;
свръхкритиката; модалната онтология), а другите
два се отнасят към отправната хипотеза на книгата
(отношението критика – онтология) или към основния є
методологически инструмент (идеогенетичната теория).
Тук твърдя: три от петте пункта на предложената
критика представляват по същество, вероятно без
рецензентът да си дава сметка за това, формулиране със
сходен или алтернативен философски идиом на основни
тези на „Свобода въпреки всичко“, но под формата на
необорими доводи за отхвърлянето на въпросните тези
из основи. Става дума за написаното върху отношението
между критика и онтология, върху модалната онтология
и свръхкритиката; не мога да не се съглася по същество
с голяма част от написаното, доколкото става дума за
твърдения, изцяло съзвучни на формулираните от мен.
Съзвучно с моя прочит е и написаното по отношение на
връзката природа – свобода, с изключение на превратно
тълкувания израз „въпреки всичко“. Единственият
пункт, в който отчитам пълно разминаване и който
би имал потенциала да даде начало на сериозен разговор
(ако рецензентът не го беше проиграл с високомерна
прибързаност и импулс за реторическо насилие), е
публикуван – независимо че няколко приятели и съмишленици
вече познават части от него; сведението за 1000-та страници,
които придобиват почти легендарен характер в рецензията, би
трябвало да се дължи на устно посредничество: книгата никъде
не се самопровъзгласява за опус от 1000 страници.

Рисунка: Карън Холмс
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1. Критика / Онтология
С устремен ритъм рецензентът поставя серия
от реторически въпроси: „Критика на чистия
разум е онтология; и какво друго може да бъде?
Трансценденталното изследване е онтологическо; и какво
друго да е? Категориите са онтологически понятия; и какво
друго да бъдат?“.
Ами да, разбира се, какво друго да са? Неясно
остава единствено основанието на увереността, с
която рецензентът постулира, че критиката или
трансценденталната философия е онтология, че то си е
ясно от само себе си. След като сам заявява, че задачата
на интерпретацията (до която именно се свежда
предложената от мен свръхкритика) е да мине отвъд
очевидността на твърденията, пита се как се стига до
очевидността, че критиката е онтология, при положение че
при Кант няма подобно експлицитно изказване. Работата
е там, че Кант е употребил думата „онтология“ на два
пъти в Първата Критика (ако изключим прилагателното
„онтологическо“, устойчиво свързано с „доказателство“:
онтологическо доказателство)6. Едва ли е случайно, че
понятието „онтология“ не е регистрирано в подробния
предметен показалец на Цеко Торбов. И така, пита се:
как така в 700-те страници на „Критиката“ думата
„онтология“ се употребява два пъти, а то, видите ли,
се знае, че трансценденталната философия е онтология.
Откъде се знае? Проучил съм в детайли Кантовите
съчинения с помощта на ред влиятелни индекси и речници
(включително великолепния речник на Христо Стоев,
„Понятията в „Критика на чистия разум“ (2010) – рядко
пособие за българската философска среда, което го прави
още по-ценно и необходимо като пример), за да проверя
всички употреби на понятието „онтология“; наложи
се и внимателното изчитане на наскоро откритите и
публикувани в критическо издание Кантови лекции по
метафизика, както и на предкритическите съчинения,
на бележките, за да се достигне до възможност подобен
„всеизвестен“ факт да бъде обоснован. В заключение:
внимателният прочит показва, напротив, амбивалентното,
недоизяснено отношение на Кант към онтологията
в Първата Критика; то е неизчистено и неясно и у
Баумгартен, откъдето идва у Кант, както и у самия
образец на „догматичен философ“, Кристиан Волф, който
има неоспоримата заслуга за налагането на самото понятие
„онтология“. За мен няма съмнение, че модерното значение
на понятието „онтология“ се прояснява у Кант и чрез Кант
именно благодарение на критическата операция. Но това
е метакритическа теза, резултат на интерпретативна
работа; не е саморазкрила се очевидност. Подобен
епифаничен достъп до очевидностите просто отрича
необходимостта от философска интерпретативна работа.
Очевидно прибързаното четене не е позволило да
бъдат схванати методологическите ограничения и
разграничения, които са разгърнати внимателно и
последователно в „Свобода въпреки всичко“; не са
откроени методологическите равнища, на които оперира
прочитът ми – нива, които са представени систематично
още във Въведението на книгата. Това се отнася и до
разграничението на двете значения на употребата на
понятието „онтология“ по отношение на Първата
Критика: потенциалното (т.е. хипотетичното допускане
за трансценденталната философия като преработка на
онтологията) и ефективното (тоест действието на
трансценденталната философия като de facto модална
онтология). Собствената ми дефиниция на с. 98 гласи:
„бидейки условие на една бъдеща метафизика, критиката
същевременно е потенциална онтология: тя фронтално
Нека дам думата на автора в основата на тази печална
крамола: „Основните положения на разсъдъка са само принципи
на изясняването на явленията и гордото име онтология [der
stolze Name einer Ontologie], което претендира да даде в една
систематична доктрина синтетични априорни познания за
неща изобщо (например основното положение на каузалността),
трябва да направи място на скромното име проста аналитика
на чистия разсъдък [einer bloßen Analytik des reinen Verstandes]“
(„Критика на чистия разум“, „Трансцендентално учение за
елементите“, Ч. II. Дял I. Кн. II. Гл. III: „Върху основанието за
различаването на всички предмети изобщо на Phaenomena и
Noumena“ A247 / B303, с. 287).
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Философия и свобода...
от стр. 11
поставя въпроса за онтологическите неща, тоест за
предметите на възможния опит“; едно доста сходно
твърдение ми е вменявано като правилното от рецензентa.
Куриозна реторико-критическа операция, нали?

2. Свръхкритика
Същата прибързаност или просто нежелание да бъдат
проследени ясно изложените разграничения се отнася
и до трите значения на централното за предложената
в „Свобода въпреки всичко“ методологическа операция
понятие „свръхкритика“ (вж. с. 113-122). Всеки
заинтересуван читател би могъл да прочете съответната
глава и да съпостави наблюденията си с твърденията
на рецензента: тук вече става дума действително за
очевидна (т)автология. Няма тавтологично да повтарям
очевидното: за сметка на това ще поканя на свой ред за
внимание към „очевидностите“.

3. Свобода въпреки всичко
Описаната реторическа стратегия се отнася във висша
степен до заглавието на книгата, очевидно представляващо
и синтетично начално твърдение: „Свобода въпреки
всичко“. Да, извършваната от заглавието семантична
операция представлява сама по себе си силно тълкуване
и силно твърдение; то може да предизвика раздразнение
по ред причини. Доколкото рецензентът очевидно взима
всичко направено от мен за даденост или очевидност,
той, разбира се, не отбелязва избора на проблематиката
на свободата – избор, който не само изразява философска
позиция, но и настоява върху основния залог на Кантовата
философия, – а директно се захваща с „въпреки всичко“.
Свободата обаче не е даденост – нито у Кант, нито в
моя избор. Нито крайната цел, нито условието са дадени
или предзададени у Кант: именно в това е съществото на
трансценденталния обрат.
Книгата „Свобода въпреки всичко“ прокарва разграничение
между две възможни употреби на израза „въпреки всичко“:
„контекстуална“ и „иманентна“. Контекстуалната
„политика на употребата“ предполага, от една страна,
утвърждаването на идеята за свобода като философска
и екзистенциална необходимост – като условие – срещу
всичките є присвоявания и „усвоявания“, вън от контекста
на Кантовата филсофофия: защита на идеята за свобода
от злоупотребите с нея, включително от циничните є
политически присвоявания. От друга страна, силното
утвърждаване „свобода въпреки всичко“ предполага
устояването в идеята за свобода срещу и въпреки
отхвърлянето на Кант от съвременните антикантиански
„спекулативни реализми“ и „ориентирани към обекта
онтологии“, пряко вдъхновени от сериозните постановки
на Ален Бадиу, самоназначилия се изразител на линията
Парменид – Платон – Хегел (в опозиция на Хераклит –
Аристотел – Кант). (Въпросните актуални залози на
прочита, изложени обстойно в Увода на книгата, изобщо не
попадат в полезрението на рецензента.)
Колкото до иманентната употреба на „свобода въпреки
всичко“: моята формула следва Кантови податки,
разгръщайки ги свръхкритически. На моето „свобода
въпреки всичко“ е противопоставено твърдението, че
свободата е поради всичко – доколкото тя е условие, тя
е в своего рода съгласие с понятието за природа или за
свят като тоталност на обектите. „Свободата е основа,
първоначало на Критиката, която изобщо не се занимава с
това да є осигурява място „въпреки всичко“. (…) Така че
не „въпреки“, а обратно, „поради“.“ Отвъд детайлите, тук
зейва разривът между моите и на рецензента принципни
схващания за същината на Кантовата философия и нейните
залози. Идеята за хармонично съгласие би отивала по-скоро
на ранния Кантов текст „Опит за някои разсъждения
върху оптимизма“, отколкото на „критическия“ Кант.
За мен, напротив, няма съмнение, че трансценденталната
идея за свободата като свръхсетивна каузалност сама по
себе си предполага превъзмогване; дори самото „свръх-“
го предполага. Ето само две податки у Кант, следвайки
които, имаме достатъчни основания за твърдението, че
(трансценденталната идея за) свободата е преодоляване,
превъзмогване, надхвърляне – на природната необходимост,
на сетивната обусловеност, на принципа на каузалността:
„Защото коя може да бъде най-висшата степен, на която
човечеството трябва да спре, и колко голяма може значи да
бъде пропастта, която необходимо остава между идеята
и нейното осъществяване, никой не може и не трябва да
определя тъкмо затова, защото се касае за свобода, която
може да надхвърли всяка посочена граница“ (А317 / В374, с.
330-331). Колкото до хармонията, която би трябвало да
прозира отвъд „надценената“ от мен Трета антиномия (ако
съм надценил Третата антиномия, то поне съм го направил
в съгласие с голяма част от най-оригиналните и значими
изследователи на Кант): „Въпросът се състои значи само
в това, дали въпреки това [sic!]
при едно и също действие, което
е определено според природата,

12

Литературен вестник 21-27.07.2021

може да има място и свободата, или дали тази последната
не е напълно изключена от това ненарушимо правило.
И тук обикновената, но измамлива предпоставка на
абсолютната реалност на явленията показва веднага
вредното си влияние да забърква разума. Защото, ако
явленията са неща сами по себе си, тогава свободата не
може да се спаси“ (А536 / В564, с. 475).
Колкото до конститутивния хоризонт на действието
на разума, той несъмнено означава активно действие:
разумът не само полага обекти; той напряга даденото
по посока на необходимия свят, на света, какъвто
трябва да бъде. Бидейки критика, тоест хипотетично
изследване на условията, Кантовата философия е
и тетика. Тя е философия на експеримента, но и на
напрежението, дори на мобилизацията, на усилието на
Разума пред „пропастта“ (особено красноречива тук
е реториката на Третата Критика): философията
на синтетичните съждения, на трансценденталното
въбражение, на моралния закон водят към една нова
динамична и трансформативна идея за философия,
минаваща отвъд Нютон и Лайбниц и водеща към
романтиците, Хегел, Маркс и Ницше. Критическата
онтология, ако има такава, не е субстанциалистка
онтология; поставянето на „света“ под условието
на свободата преобръща и надмогва хилядолетната
традиция на „всичкото“, неговата субстанциалистка
хипостаза. Именно в това се състои Кантовият
модален обрат: това, което е, става повече от това,
което е – а именно, това, което трябва да бъде. Ето
защо и Вторият том на „Свобода въпреки всичко“ носи
заглавието „Онтология на необходимия свят“.
Дори конститутивният характер на идеята за свобода
да би могъл да бъде отнесен към идеята за практическа
свобода от Втората Критика, то отношението между
тансценденталната идея за свобода на Първата Критика
и практическата идея за свобода на Втората съвсем не е
„очевидно“. В това отношение задължително би трябвало
да бъдат отчетени интерпретациите на комплексното
и неясно отношение между Първата и Втората
Критика (а и Третата – дори само заради прословутите
дефиниции в част IX на Увода), с посредничеството
на „Основите“, интерпретации, в които се достига до
радикалната идея, че практическата идея за свобода дори
не е трансцендентална, а догматична (такива прочити
се набелязват в линията на Ерих Адикес, но в рамките
на този отговор не мога да навляза в детайли; при
всички случаи малко повече аналитична чувствителност
към различните измерения на понятието за свобода
у Кант (определени изследователи стигат дотам да
изброят 6 негови възможни значения), както и към
генеалогическите му измерения никак не би навредила).
В Първата глава на „Свобода въпреки всичко“ тълкувам
това отношение пространно, в приятелски полемичен
диалог (това е полемиката, която ценя!) с един от
най-значимите съвременни философи, работил върху
Кант, Жакоб Рогозенски. Колкото до собствената ми
свръкритическа теза, развита пространно в първата и
третата глава на книгата – теза, която се опитва да
надгради критическата теза, изявявайки хипотетичния
є радикален потенциал, тя гласи, че регулативната
идея неизменно в крайна сметка има конститутивно
основание. Именно тази операция определих с термина
„метатрансцендентална субрепция“, разработващ
Кантовия термин за трансцендентална субрепция
[transzendentale Subreption], преведен именно в тази си
форма от Цеко Торбов.

4. Модална онтология
„Модална онтология е всяка онтология“, пише
рецензентът. Това именно твърдя в по-ранните си
съчинения. И въпреки това твърдението съвсем не е така
смайващо просто и очевидно. Опитал съм се да покажа защо
Аристотеловата традиция на мислене на „това, което е“,
разгърната в линията, която определям след (отхвърления
с лека ръка от рецензента) Ернст Блох като „ляво
аристотелианство“, е модална. Но дали всяка традиция
на мислене на това, което е, е модална, е въпрос, който
предполага още поне 1000 страници. При всички случаи
очевидно е, че за мен понятието „модална онтология“
притежава не само „програмно“, но и дескриптивноинтерпретативно измерение, което позволява извеждането
на определена тенденция в историята на философията,
която извеждам в по-ранни изследвания от „Метафизика“
на Аристотел. В частност внимателният прочит на
„Свобода въпреки всичко“ би показал, че понятието тук е
схванато като иманентно определение на критическата
операция: „Ето защо радикалната критическа преработка
на идеята за онтология у Кант може сама по себе си
да бъде определена като модална онтология“ („Свобода
въпреки всичко“, с. 111). Рецензентът заявява според мен
съвършено основателно: „В основата си Критиката е
рефлексия върху модалности в смисъла на модуси на битие
на феномени“. Ами нали това казвам и аз? Ето: „Доколкото
трансценденталната философия (…) се занимава с
начина на познаване на предметите, то тя е и модална
философия“ (с. 311 и нат. – пасажи, очевидно извън обсега
от 180 страници на рецензията; апропо първата глава на
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предстоящия Втори том се занимава в детайли с проблема
за отношението „модус на битие“ – „феномени“; вероятно
формулата „модуси на битие на феномени“ не е напълно
прецизна – но това, да кажем, са детайли).
Това, че рецензентът ми чистосърдечно признава, че не
познава употребите на понятието „модална онтология“
(отговорът е прост: понятието е утвърдено като
термин в полето на съвременната философия от автора на
„Свобода въпреки всичко“), е напълно коректно от негова
страна; но това, че въвежда като единствени два примера
двете употреби, въведени от мен, е особено оригинален
критически жест. Нямам време да се разпростирам върху
генеалогията на въведеното от мен в онтологически
смисъл понятие, това е направено в детайли в Увода на
книгата. Това, че ми е дадена „за пример“ споменатата от
мен странна Агамбенова употреба на термина „модална
онтология“, е резултат на очевидно хрон(олог)ично
недоразумение: както споменавам в Увода, италианският
философ неочаквано възприе (в книгата „Употребата на
телата“, 2015) понятието „модална онтология“ като
„излаз“ от собствените си концептуални меандри повече
от десет години след като го въведох в наименованието
на моята програма в Международния философски колеж
(Парижката институция, в която работехме паралелно
в началото на века; в същия период, между 2001 и 2010 г.,
развих понятието „модална онтология“ в публикуваните
си на френски език книги и студии). Колкото до това, че
свързвам понятието си с елиптичния израз на Нанси от
„Corpus“, решението ми е резултат на интелектуална
коректност, доколкото очевидно изразът няма
терминологична значимост у Нанси: това е ясно уговорено
в Увода на книгата ми. Позоваването на преведената от
мен вдъхновяваща книга на дългогодишния ми приятел е
следствие на споделяното с Жил Дельоз и Феликс Гатари
убеждение, че в основата на философския обмен стои
фигурата на Приятеля, а не на Опонента, а още по-малко на
Врага.

5. Оперативно езикознание и идеогенезис
Що се отнася до употребата на принципите на
оперативното езикознание в предложения от мен прочит
на принципите на трансценденталната философия, дори
и неочаквана на пръв поглед, тя е уговорена директно в
книгата: оперативното езикознание, особено в линията
Гюстав Гийом – Красимир Манчев, изследва условието на
възможност на артикулирана мисъл, включително мястото
на езиковите модалности. Противно на убеждението
на рецензента („Пътят е обратен, Критиката поставя
въпроса за условия за възможността на такива теории“),
оперативното езикознание се доближава до това, което
Кант описва като експериментална нагласа на Критиката
именно като опит възможността на семантичната
артикулация да се изследва иманентно. (Впрочем фактът,
че Кант не поставя експлицитно въпроса за езиковата
форма, представлява централен проблем и за ред
неокантианци, и за ред сeмиотици; от тази гледна точка
обръщането към езиковедски инструментариум е повече
от наложително, бих казал необходимо.)
Това е и един от най-сериозните въпроси за мен и е
необходимо отново място и време, за да аргументирам
избора си, който отне години работа и доведе до ред
работни версии на текста; при всички случаи именно
въвеждането на връзката с оперативното езикознание
осигури подстъп за метакритическото разгръщане
на модално-онтологическия потенциал на Кантовата
трансцендентална философия7. Тук трябва да отбележа,
независимо че и този факт е коментиран в Увода,
Красимир Манчев е посветил немалко страници на опита
за обвързване на идеогенетичната теория с Кантовата
философия. Да, разбира се, става дума за понятия от
Ролята на идеогенетичната теория е уговорена още в Увода
и по протежението на Втора глава като предоставяща
„възможност за понятийното преосмисляне на възможния
опит у Кант във връзка с понятието за съществуване,
респективно на фундаменталните модални категории от
екзистенциалния ред – възможност, желание и необходимост“
(с. 42). Рискованото сближаване на две разнородни теории е
обсъдено пространно, така че иронията на рецензента тук
би го изложила на риска твърденията му да прозвучат като
предубедени и недобронамерени: „Проекцията на принципите
на оперативното езикознание върху трансценденталния метод
на Кант е без никакво съмнение трудна и рискована задача; тя
безспорно би могла и да изглежда самоцелна. Същевременно
ще се опитам да разкрия нейните дълбоки и в някакъв смисъл
необходими залози: метакритическата интуиция за средищната
роля на модалните оператори в Кантовата система се нуждае
на свой ред от критическа теория на модалностите“ (с. 279).
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различен порядък. Но нали именно затова съществува
знание, за да бъдат произвеждани нови знания, нови
понятийни парадигми, нов порядък на мислене. По думите
на Файерабенд „в обсега на науките несъизмеримостта е
тясно свързана със значението“8.
Що се отнася до подхвърлената мимоходом бележка, че
езиковедската теория на Манчев формулира отхвърлено
днес допускане, а именно, че езикът е затворена система9,
нека не забравяме, че задачата на критиката е да извършва
разграничения и да отчита историческия контекст
на твърденията, както и имплицитната политика на
употребата им. За пояснение: цитираният пасаж е
формулиран в началото на 70-те години (както и в поранни текстове от 60-те), когато, разбира се, това е
общоприета структуралистка и постструктуралистка
теза (за отбелязване е, че самото оперативно езикознание
е между първите еретични антисосюриански течения,
които се оттласват от догматичните положения на
структурализма – неслучайно Гийомовата лингвистика
има значимо въздействие върху Дельоз, а в последните
десетилетия – случайно или не – и върху самия Джорджо
Агамбен); но в България откритото формулиране на
подобна „остаряла“ (всъщност хегемонична в епохата)

теза може да представлява и пряк път към възпитателен
труд в строителството, което се оказва напълно реална
перспектива за авторите на студията в епохата след
академичното слово на ректора на Софийския университет
Пантелей Зарев срещу структурализма през 1968 г.
Колкото до въпросната аксиома по същество: тя би била
предмет на пространно обсъждане, дори и това да не е в
никакъв случай отправната аксиома на оперативния метод,
който, напротив, привилегирова една еретична динамична,
бергсонианска идея, разглеждаща езика като процес на
актуализация, а не като система от различия.
При всички случаи това прибързано, но целенасочено
съждение за автор, който е авторитетен за моето
изследване и е очевидно значим за мен (езиковедът Красимир
Манчев (1938-1997), на когото е посветена „Свобода
въпреки всичко“, е баща на автора є), е симптоматично за
цялостната нагласа на „рецензията“, трудно прикриваща
опита за (символно) отстраняване на „опонента“: в нея
не става дума просто за критика, а за опит за цялостно
отхвърляне на нейния обект.

Паул Файерабенд, „Против метода“, прев. от английски Димка
Гичева-Гочева, „Наука и изкуство“, София, 1996, с. 229.
9
„В страниците 35-36 се говори за (1) „езика като затворена
система“, една старомодна и безполезна аксиома днес“.
Необходимо пояснение: въпросната фраза не присъства в
„Свобода въпреки всичко“, а е извадена от книгата „Принципи
на оперативното езикознание“ (2018) на Красимир Манчев,
книгата, представила за пръв път в превод на родния му език
няколко ранни студии на автора.

Фундаменталният залог на моя отговор, който
надскача многократно обсега на неговия конкретен
повод, отправя към въпроса за формата на
философската практика, за самата философска
форма. Едно от имплицитните допускания на
свръхкомпетентния рецензент е, че не само
философията, но и интерпретацията є се основава

8

6. За свободата на философията: отвъд
(т)автологията

на система от правила – тоест, че тя предполага
форма на нормативна регулация. Въпросът е обаче
как се конструира система от правила за разбиране
на текст? Те неизбежно са произведени; те са
резултат на овластен като норма интерпретативен
акт. Следователно става дума за власт: ако
щете, ницшеански, за борба за овластяване на
интерпретацията. Ако обаче дори борбата е отречена
за сметка на една привидно неутрална, трансцендентна
норма, чийто изразител става свръхкомпетентният
критически субект, то не се ли подлага така под въпрос
легитимността не просто на моята интерпретация,
а на практиката на интерпретацията въобще? Как
историята на философията избягва тавтологичното
повторение? Как новото може да се появи в полето
на философията? Това, което подобна предпоставка
санкционира, е самата възможност на откритието,
на развитието, на стъпването отвъд тавтологията
на повторението. В противовес на автологичната
критика твърдя, следвайки Кантовия пример, че
философията се създава чрез откритие, чрез творчески
синтез, с други думи – чрез свобода. Свободата – на
мисълта, на критиката, на интерпретацията – е
условие за всяка промяна, за появата на новото, на
невъобразимото.
Именно защото вярвам в свободата на мисълта, в
свободата на философията въпреки всичко, написах
„Свобода въпреки всичко“. Въпреки всичко, идеята за
свободата ще устои.

Театърът като място на истината
Димитър Божков
Знаем, че Платон е имал доброто
намерение да изгони поетите
от идеалната държава, защото
давали изкривен образ на боговете
и природата. За щастие, това
не се случва, но дори днес остава
актуален повдигнатият от него
въпрос за това доколко изкуството
е свързано с истината и как да
интерпретираме неговите послания.
Концепциите за истината и за
изкуството са се сменяли през вековете, като винаги са
преконфигурирали техните отношения и са оставяли
следа върху естетическата практика, минавайки през
различните стилове и епохи. Именно тази проблематика
ще интересува Ани Васева в книгата є „Театър и истина“,
доколкото тя проследява как в театъра се разиграват
игрите на истината и какво следва от това за самата
режисьорска и актьорска практика. В това отношение
различните философски разбирания за това какво е вярно и
отговарящо на действителността ще водят до определени
промени в самата театрална техника. Забележителното
тук е, че Ани Васева е и режисьор с дългогодишна практика,
съосновател на групата „Метеор“ и вече утвърден
изследовател, автор на книгата „Що е то съвременен
танц“ и на множеството си публикации и рецензии, факт,
придаващ особена плътност и лично отношение към
разглежданите теми.
Книгата започва с разработване на специфично разбиране за
истината, основано на теорията на Джон Остин за това
как с думи правим неща т.е. за прагматическото значение
на използването на определен език в определен контекст
и за перфомативната стойност на думите, за това как
в различни контексти смисълът на един езиков израз
варира и как той може да бъде произведен вследствие на
действията, които изграждат ситуацията, в който този
езиков израз функционира. Театърът е емблематичното
място, където подобна теория работи, факт, позволяващ
да се направи връзката между перформатив и пърформанс.
Използвана е също и теорията на Димитър Вацов за
институционалния залог на истината и за нейните
механизми на действие. През подобни оптики са разгледани
различни театрални идеологии, опитващи се да се справят
в стоящия в основата на всеки театър парадокс, че той
е едновременно „наужким и наистина“. Така въпросът за
истината се изработва всеки път наново и всяка нова
школа и дори представление имат експлицитно или
имплицитно своя принос към определено схващане за нея. За
Васева остава важна интуицията, че истината не е нещо
статично и винаги равно на себе си, а е процес, действие,
които се случват в определен момент. Именно затова
темата за събитието ще е от такова значение за нея,
доколкото то разкрива нова възможност за изява на една
нова истина.
След това Ани Васева разсъждава върху случайността
в театъра, ролята на публиката и театъра като
събитие, като „място на чудеса“, като „изкуство на
актуализираната потенция в сегашно време“. Така
случайността става момент от ставането на истината в
театъра през осъществяването на дремещи в конкретния
момент потенции. Така се намесва и друга любима за

„Метеор“ тема, а именно тази за трансформацията, за
метаморфозата, която театърът може да произведе.
Четвърта част е посветена на темата за страданието
(от Аристотел до Гротовски, през Арто, Томаш Майя,
Шилер, Хегел, Ницше и др.), за това какво е неговото
място в театъра и каква е необходимостта, на която
се подчинява. Собствената позиция на Ани Васева е
да удържа и необходимостта от радостта, празника,
ексцеса като внасяне на хаос и дезорганизация в театъра,
много сполучливо изразена през думите на Томаш Майя за
„празнуването на скърбенето“. Не мога да не отбележа,
че това е особено ключов момент в самата практика на
Васева като режисьор (вж. пр. „Тоталната щета“).
Петата част пък се занимава с позицията на актьора и
неговото собствено отношение към играенето на сцената,
към възпитанието му и творческата му подготовка. На
преден план излиза въпросът за вживяването в ролята и/
или нейното съвършено техническо изпълнение. Разглежда
се противоречието между актьора на вдъхновението
и този на техника, между случайния момент на екстаз
и продължителната и неуморна работа между разума и
чувствата. От тази перспектива са разгледани и сравнени
идеите на Крейг, Дидро, Коклен, Станиславски, Арто,
като в текста много ясно личи и личната позиция на Ани
Васева: „Раздвояването не пречи на вдъхновението, тъкмо
напротив. Разумът не работи срещу чувството, а заедно
с него. Понякога това става по непредвидими, чудесни
начини“ или „Интелектът и творчеството на актьора
трябва да бъдат реабилитирани. Театърът е колективно
изкуство“. А от гледна точка на интересуващата
Васева тема за истината тази позиция на актьора е
свързана с максималното релативиране и динамизиране
на разликата между разума и чувствата, между това,
което се преживява и това, което се осмисля. Третата
глава изследва отношението на театъра към играта през
идеи на Йохан Хьойзинха и Роже Кайоа. В заключенията
към нея много ясно си личи разработваната от „Метеор“
тема за изразходването и разгула, за дезорганизацията,
противопоставена на консумацията, производството
и реда, надскочени от играта, внасяща хаос (във
високофилософския смисъл на думата) и описващи един
възможен революционен театър.
В шестата част се продължава с анализ и реконструкция
на идеи и теми, свързани с натурализма в театъра и с
връзката между изкуството и природата през автори
като Андре Антоан, Зола, Крейг, Арто. Почвата за
това е подготвена през анализ именно на тази връзка,
видяна през реконструкция на основни идеи от немската
класика и от Дидро и Станиславски. Доколко изкуството
е отражение на природата и доколко е нещо по-висше,
както и през какъв тип игра се постига реализирането
на дадена концепция. Всичко това е прочетено през
естетиките на Лесинг, Дидро, Гьоте, Шилер, Хегел. Тук
виждаме отново много важен момент за разбирането
на театралната практика на Ани Васева и работата
на „Метеор“, което е свързано с особения тип истина,
извършваща „алхимичното“ действие по метаморфозата:
„Театърът е изкуство на потенциалното, на съдържащото
се начало, на възможността, чието основно действие е
метаморфозата“.
Седмата част се захваща с изключително сложната,
но и неотложна задача да интерпретира в съвременен
контекст голямата тема, завещана от Аристотел, а

именно тази за мимезиса, за подражанието на действието
и за необходимостта в разгръщането на фабулата.
Това има и огромно значение за темата за истината и
реалността: „Животът“ е точно толкова реално-иреален
и действителен и символичен, колкото и „театърът“,
с тази разлика, че в театъра имаме възможност да си
дадем сметка за това поради наличната дистанция и
стесняването на фокуса“. Тук имаме изключително
задълбочена реконструкция на понятието за реализъм
в изкуството и на дебатите около него: Станиславски,
Мейерхолд, Захава, Брехт, Пискатор и Арто.
Осмата част ни дава друга оптика към истината, но
също и през задълбочен анализ на творчеството на
Станиславски, който продължава и в следващата глава,
където се реконструират сблъсъците на театралните
идеологии в следреволюционна Русия и изграждането на
социалистическия реализъм: Станиславски, Мейерхолд,
Захава, Евреинов. Осмата глава продължава и задълбочава
това с анализ на условния театър на Мейерхолд и неговите
политически и естетически залози. Неслучайно и сложните
отношения между тези автори са предадени със заглавието
на подглавата: касапницата на руския театър.
След това Васева се занимава с политическия театър,
като дава и определение за него: „Политически театър
обичайно значи такъв, който съзнателно и критически
се отнася до начините, по които живеем заедно“. Освен
класическата за този вид театър идеология на Брехт,
забележително е откритието на политическия заряд
у Арто чрез жеста у него на поставяне „под въпрос
ситуацията на човешкия живот въобще“. В този смисъл
самият живот става политически и бунтът се изразява
в ексцеса, в дезорганизацията, все любими за Ани Васева
теми, върху които тя експериментира в театралната
си практика. Пространно е коментирана темата за
ефекта на отчуждението/отстранението по Брехт и за
влиянието на новите медии в съвременните театрални
режими на истина. През политическата философия на
Боян Манчев е разгледана темата за репрезентацията и
нейната политическа роля в театъра. Това е и подстъпът
към последната част, в която се разглежда съвременният
пърформанс. Тук ясно личи личната позиция на Ани Васева
срещу модното понякога деление на традиционен театър
и перформативно изкуство, разлика силно релативирана
в настоящата книга и разгърната в малката част Да
помечтаем, която, бих казал, има и манифестен характер.
Определено мога да кажа, че прочитането на „Театър
и истина“ представлява едно голямо удоволствие и
интелектуална наслада. Забележителна е показаната
философска ерудираност и задълбочената интерпретация
на множество текстове, изграждащи театралните
идеологии в последните няколко века. Това, което за
мен е много важно, е, че гласът на автора никога не се
губи в тази плетеница от идеи и текстове. Заедно с
изключително точните интерпретации на различни
автори, ние постоянно чуваме много ясно и личния глас на
Ани Васева, нейната позиция, подкрепена от многогодишна
театрална практика, позиция, в която
виждаме много от идеите є от различни
спектакли, концептуализирани в тази
книга.
Ани Васева, „Театър и истина“, изд.
„Метеор“, 2020
Литературен вестник 21-27.07.2021
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В ритъма на британското общество
Мария Русева
Столицата на Обединеното кралство в исторически
и международнополитически план през вековете се
свързва с идеята за движение. Английският историк
Джери Уайт в своето изследване „Лондон през XX век:
Градът и неговите хора“ (2001) пише, че световната
кръвоносна система има Лондон за свое сърце (White 2009).
Мореплаватели, търговци и авантюристи от различни
краища на земното кълбо си дават среща в космополитния
търговски и финансов център. В периода между двете
световни войни Лондон удвоява площта си и макар да
изгубва първенството по брой население за сметка на Ню
Йорк, 8-милионният град кипи от съзидателни енергии – в
строителен, транспортен, информационен и развлекателен
план. По думите на британския историк Рой Портър
Лондон е „неконтролируемият град“ – суперград, който
винаги се разлива отвъд границите си, като „изяжда“ не
само околните провинциални области, но и човешкото
въображение – надхвърля идеите за това какъв трябва да е
или би могъл да бъде (Porter 1995: 8). Неговата идентичност
на прогресивно усъвършенстващ се в социален и делови
аспект град печели симпатиите на чуждестранния
български посетител.
В настоящата статия образът на Лондон като културно
пространство през междувоенния период ще бъде разгледан
през два художествени текста – пътеписната книга на
Ст. Андреев „Лондон“ (1930) и книгата с автобиографичен
характер на Асен Христофоров „Скици из Лондон“
(1945). Лондон през погледа на пътуващия човек се
разкрива като пространство на строго регламентирани
правила и установени социални практики. Освен като
модерен европейски град и център на събития със знаков
исторически характер, литературният образ на Лондон се
заявява като комплексна съвкупност от културни норми,
нрави и обичаи, задвижвани от отличителния ритъм на
английската общественост. Българският пътешественик
не просто наблюдава и изучава възприятията за морал и
чест на лондончани, но и започва да спазва техния кодекс
на добри обноски, навлиза в дълбочина в атмосферата и
традициите на обществото. Във времето на пребиваване
в британската столица типичните за английския етикет
маниери на естествена сдържаност, елегантност и
честност се превръщат в част от индивидуалното
поведение на чужденеца без обаче това да рефлектира върху
личното разбиране за национална идентичност.
Двата текста, избрани за анализ, предполагат за свой
читател относително незапознатия с английската култура
българин. Пътеписът на Ст. Андреев се отличава с висока
осведомителна стойност на разказа по отношение на
лондонските забележителности, монументални сгради и
историческо наследство. Книгата на Асен Христофоров от
своя страна има съзнателно поставена задача: „да открия
един малък прозорец към далечна и непозната Англия“
(Христофоров 1945: 8). Може да се предположи, че за
българския междувоенен човек Лондон е все още не особено
популярна дестинация, неговото обхождане предстои.
Ето защо предложените наблюдения ще се фокусират в
две основни посоки с оглед на проблематиката за своето и
чуждото – за опознаване на британската столица и нейните
граждани, както и за очертаване на културните граници при
общуването с тях.

Лондон: шансът
В периода между двете световни войни пристигането в
столицата на Англия – независимо дали от провинцията,
от колониите или от друга независима страна, се определя
като положителна перспектива за сполука и реализация.
По думите на Джери Уайт, да дойдеш в Лондон, означава
да получиш възможност за преобразяване на житейските
шансове; за благоприятен обрат и поставяне на ново
начало (White 2009). Лондон може да бъде описан като
магнитно поле, задвижвано както от възлови търговски и
индустриални работни обороти, така и от стихийното
усещане за подем – да уловиш момента, да се впуснеш
в надпреварата, да постигнеш успех. В такава посока
на разсъждения гледната точка на пътуващия човек
може да бъде интерпретирана през опита за улавяне на
свойствената за метрополиса енергична атмосфера,
а литературният образ на Лондон – като споделено
пространство на индивидуални мечти и колективни
надежди.
Знакова по отношение на пътуването и в двете разглеждани
книги е целта, с която персонажите се устремяват към
английската столица. От една страна, целта може да се
коментира от гледна точка на пътуващия човек – да си
набави определен тип познание. За героя от пътеписа на
Ст. Андреев посещението на Лондон има екскурзионна цел
– да обиколи, види и разучи ключовите места и известните
културни означители на чуждата
страна. За студента от книгата
на А. Христофоров водещата
задача е не няколкодневният
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престой в английската столица, а продължително
пребиваване и сдобиване с диплома за висше образование –
т.е. да се запознае с най-доброто, до което е достигнала
английската научна мисъл, и да усъвършенства личния
си потенциал за развитие в професионален аспект. От
друга страна, целта на пътуването може да се анализира
от гледна точка на английските посрещачи. И в двата
текста героите преминават през щателна проверка не
само на багажа, но и на причините за влизане на английска
територия. Определеният като „английски формалности“
в книгата на Ст. Андреев разпит в паспортното бюро
хвърля светлина върху строгия митнически контрол на
пропускателния пункт. Читателят разбира, че „в Англия
има безработица, гости с малко средства не се приемат“
(Андреев 1930: 4). Това е Англия от периода на Голямата
депресия, когато икономическата криза едва ли би се
закрепила с печалбата от туристическия сектор, но и
не би следвало да се утежнява с потенциални мигранти,
търсещи работа. Пътешественикът на А. Христофоров
заминава за Лондон приблизително по същото време –
през лятото на 1931 г., и още с пристигането се сблъсква
с непреклонността на английския характер – въпреки
изрядните документи британските чиновници отказват
да го пуснат в страната поради недостатъчната
наличност на лири-стерлинги. В спасителни за българския
пътешественик се превръщат две стари писма от Джон
Мейзфийлд, които легитимират чистите намерения
на бъдещия студент посредством познанството му с
известния английски поет: „Името на Джон Мейзфийлд,
изглежда, бе много по-меродавно за тях от визата на
британския консул в София, а писмата на Мейзфийлд –
от българския ми паспорт“ (Христофоров 1945: 15).
Описаната случка извежда на преден план разминаването
в разбиранията за норми при пресичане на граници. Ако за
българина е достатъчно да представи редовни документи,
то за британеца е необходимо да провери финансовата
му стабилност или друг англичанин да гарантира за
състоятелността на чужденеца.
След успешното преодоляване на предизвикателството
с граничната полиция, пътникът се впуска в потока на
лондонските улици сред характерните, изпълнени със
сажди, черни мъгли и дъждовни облаци. Но не толкова
разпространените стереотипи за лошото време
в британската столица ще диктуват нагласите и
настроението при обхождането на непознатия град, а
съзнанието за висотата на чуждестранната култура
и столетните традиции, върху които почива. И поспециално във втората книга българският пътешественик
пристъпва към пространството на Лондон с внимателната
ангажираност и благонастроеност на човек, който не
просто се запознава с чуждата среда, но и се превръща в
съставна част от нея.
Непосредствената първа среща с Лондон също може да
бъде тълкувана в контекста на въпроса за разминаванията
между „своето“ и „чуждото“. Проблемът за дрехата като
маркер на идентификация и национална принадлежност и
за преобличането във връзка с преминаването на граници
е добре обговорен в българската литература. Дрехата е
„социален, етнически и културен различител“ (Стефанов
2004: 134), тя е символ на овехтелите, но почитани
традиции или на актуалните модни тенденции. Дрехата
може да бъде определена както като опит за вписване в
чуждата обстановка, така и като грандиозен провал в
подетото начинание. Персонажът на А. Христофоров
пристига с уверената стъпка на добре облечен европеец в
чисто нов тренчкот, за да получи насмешливо подмятане,
че „чудноватият“ тренчкот е „навярно някой военен
трофей от последната война“ (Христофоров 1945: 18).
Най-модерната дреха на континента през 30-те години се
оказва отживелица на Острова – шев и кройка по английски
образец, но с военни цели: „Такива тренчкоти са били
фабрикувани с милиони през последната война за нуждите
на британските войници и, след войната, британските
търговци се заеха с пласирането на останалите щокове из
цялото земно кълбо“ (Христофоров 1945: 18-19). Дрехата,
закупена в София и рекламирана като отлично палто в
европейски стил, би следвало да впише пътешественика
в рамките на общоприетите стандарти за облекло в
чуждото пространство. Нейният английски произход,
вместо да затвърди добрите първи впечатления, които
чужденецът би искал да произведе в очите на лондончани,
постига тъкмо обратния ефект – превръща го в обект на
присмех и невинна закачка.
Въпреки дрехата разграничител, персонажът от „Скици из
Лондон“ успява да се впише в столичния град посредством
придобиването на формален социален статут – на временно
пребиваващ чуждестранен студент в Лондонското
висше училище за икономически и политически науки.
Пътешественикът отчита факта, че създадените
приятелства в университета са предимно с мигранти:
„Необходими бяха дълги месеци преди някой от бъдещите
ми колеги англичани в университета да проявят подобни
чувства или поне да покажат известна склонност към
установяването на нещо повече от формалните колегиални
отношения между студенти“ (Христофоров 1945: 25).
Макар Лондон да изобилства от иностранно присъствие,
предопределящо неоспоримия интернационален характер
на града, на чужденците се гледа като на „гости“ –
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посетители, които временно се ползват от културния
капитал на нацията.
Без да се подценява първоначалното трайно усещане за
резервираност на лондончани, разказът на българския
пътешественик представя неоспорими маркери за
постигнатата приобщеност към английската среда.
Героят създава истински приятелства с британци
(предадени са цели пасажи от обиколките из метрополията
с развеждащите го Едит Робсон, Айви Фрейзър и
др.); съпреживява редица ключови за англичаните
исторически събития (обезценяването на английската
лира, преодоляването на икономическата криза,
конференциите и кръглите маси, посветени на индийския
въпрос и др.); натрупва богата палитра от спомени
и увлекателни истории за английското общество. В
контекста на последователното възприемане на чуждото
пространство като „свое“ обобщаващо звучат думите
на персонажа за поетапно разгръщащото се очарование
на града: „Притегателната сила на Лондон, както и
привлекателността на самите англичани, се развива в права
пропорционалност с времето, което чужденецът прекарва
в столицата“ (Христофоров 1945: 207). Красотата на
Лондон се разкрива пред очите на онзи, който умее да чака
и превръща търпението в своя благодетел. Времето като
белег на натрупания опит във всекидневния живот на
Лондон e автентичната мерна единица, която ще определи
и претегли качеството на сполучливия шанс за обучение в
големия град.
Да опознае традициите в начина на мислене и условностите
за добро поведение на типичния англичанин е една от
задачите, които си поставя българският пътешественик.
Още в пътеписа на Ст. Андреев „Лондон“ проличава
старанието в предложената посока – да се определят,
назоват и систематизират водещите черти на английския
характер. Англичанинът се представя със своята
естествена въздържаност („мълчалив, сдържан, даже
тържествен“); разбира се, винаги учтив и внимателен („но
тяхната любезност никога не преминава в угодничество“);
обича да общува в отбрана компания и в бляскава
обстановка („поклонник на клубовия живот“); умее да си
придава важност („Те знаят, че владеят света и смятат,
че всички трябва да разбират техния език“, Андреев 1930:
13-15). Англичанинът следва моралния кодекс на поведение в
консервативното общество, има съзнание за непоклатимо
лично достойнство и очертава своите граници на комфорт,
в пределите на които обича да пребивава. Извън тези
граници поданикът на Обединеното кралство проявява
умереност и толерантност в общуването с различния
нему – етнически, религиозен или национален Друг.
Книгата на Асен Христофоров допълва тази
първоначална картина с още една водеща особеност на
британския маниер – спазването и прилагането на т.нар.
„джентълменски идеал“. Взаимоотношенията между
английския джентълмен и неговата лейди са жест както
на благовъзпитаност и уважение към другия, така и израз
на собственото светоусещане за живота като личен
творчески проект, който следва да се изпълни по възможно
най-възвишен и грациозен начин. Важно уточнение по
отношение на джентълменския идеал е, че той не се отнася
само до висшата класа. Той е част от колективната
менталност на обществото – героят акцентира върху
факта, че такава е нагласата и на средния англичанин

(чиновници, учители и др.). Типичният англичанин от
средната класа спазва строга официалност не само при
посещаването на театри – той „се облича официално
за вечеря в собствения си дом, когато на трапезата
ще присъстват само той и съпругата“ (Христофоров
1945: 152). Сериозното отношение се демонстрира в
публичното пространство като израз на уважение към
културните институции, но и в полето на частния дом,
където се градят основите на фамилията, утвърждават
се семейните традиции, поддържат се в ред разбиранията
за хармония и благоденствие. Грижата за облеклото е
изражение на идеята за чистота и старание за собствения
външен вид, но в много по-голяма степен на личното
отношение към другия, на поет ангажимент към неговото
присъствие.
В ритъма на британското общество образът на
лондончанина през погледа на пътешественика се отличава
със забързаната походка на модерния човек от големия
европейски град, като неговата същност се крие в
енергичната изразителност с такт и финес. В контекста
на порядките за официалност на комуникацията между
британци и чужденци не по-малък интерес предизвикват
и представителите на други народности – придошли от
континента европейци или поданици от колониите на
империята.

Лондон: културните граници
Както вече бе споменато, британецът разчита на широк
набор от регламентирани правила на поведение и кодекс
на добри обноски, посредством които очертава своите
културни граници. В рамките на тези граници се разполага
зоната на комфорт, в която лондончанинът „плува в
свои води“, подрежда и съхранява своя ценностен свят.
Отвъд тях обаче властват други закони и предписания
на интеркултурната комуникация, които предполагат
както проява на добронамереност, толерантност
и сътрудничество с Другия, така и възникването
на потенциални точки на разрив, недоразумения и
разминавания в общуването. Могат да се поставят
въпросите доколко лондонското пространство като „свое“
за британеца следва да бъде охранявано и опазвано от
набезите на чуждите култури, както и с какви способи се
овладяват възникналите неочаквани противоречия.
Отправна точка в подхождането към Другия се открива
в т.нар. „британско превъзходство“ или идеята за
надпоставеност на британската нация спрямо останалите
държави. То се изразява не толкова в омаловажаването
на постиженията на други националности, a в
светоусещането за лично могъщество, безусловна вяра
и самочувствие в собствените сили и възможности.
Английското отношение към чужденците персонажът
Рисунка: „Il Lettore Forte“

от книгата „Скици из Лондон“ обобщава като:
„благосклонно, със слаби примеси на снизхождение, което
произлиза от вроденото чувство на средния англичанин
за неговото „британско превъзходство“ (Христофоров
1945: 122). В спектъра от културни различия избуяват
несъответствията на мирогледите, провокират се
познавателните способности, анализират се възникналите
разноречия, като понякога се стига до категоризации и
генерализации. Пътуващият човек откроява гледната
точка на англичанина спрямо други европейски народности
– френско е „всичко онова, което не намира одобрението
на средния англичанин“ (Христофоров 1945: 120); гръцко е
синоним на „хитруване“, на „обикновено мошеничество“
(пак там) и др. В подобни класификации чуждата народност
се превръща в нарицателно на негативни черти от
човешкия характер, които по някаква причина влизат в
разрез с постулатите на английския етикет.
Премерените чувства за лично „благородничество“ и
„джентълменски идеал“ в общия случай надделяват в
общуването с Другия и придържат разговора към регистъра
за учтивост, възпитаност и услужливост. Книгата на
Асен Христофоров предлага за българския читател и
непосредствения поглед към частния случай – ситуации с
особен интензитет, в които напрежението се обостря и/
или е потушено по неочакван или нестандартен начин. Така
например радикалните отлики в темперамента между
англичани и французи взимат връх на политическо събитие
във връзка с особеностите на ораторското изкуство.
Ако британската реч се откроява със съсредоточена
сдържаност, неподвижна стойка и неутрален израз на
лицето, то гостуващият френски политик Леон Жуо
се развихря в поредица от динамични жестикулации и
разнообразни модулации на тембъра. От една страна,
разминаването в представите за публично присъствие и
държане на сцена англичаните коментират като липса на
„чувство за мярка и за приличие“ (Христофоров 1945: 121) у
французите. От друга страна, безпристрастният български
наблюдател отчита временното изплъзване на контрола от
нормите за образцово поведение на стоящите в публиката
лондончани: „почти всички присъстващи се смееха
неудържимо, с наведени глави и прилепени към лицата ръце,
в напразни опити да заглушат смеха“ (Христофоров 1945:
121). Чувствата за мярка и приличие в комуникативната
ситуация сценичен оратор – публика изискват както
умения за говорене на трибуна, харизматично присъствие и
обаятелност, така и способност за изслушване, възприемане
и осмисляне на чутото от отсрещната страна. В описания
частен случай усещането за „британско превъзходство“
снабдява англичаните и със своеобразно „късогледство“
по отношение на собственото държание. Сподавеният
смях извежда британеца на границата между приличието и
неуважителната постъпка, а превръщането на хихикането
в колективен жест развенчава ореола на изрядния английски
манталитет.
В контекста на въпроса
за своето и чуждото и в
частност за отношенията
между британци и чужденци
разказът на пътешественика
се допълва с истории за
широко използвания епитет
„мръсен чужденец“. Неговата
употреба възниква в
моменти на недоразумения,
предизвикващи и най-беглата
възможност за накърняване
на заветната английска
чест. Той не се използва в
прекия смисъл на нанасяне
на обида на съответния
„чужденец“, а навлиза като
нарицателно в разговорите
между англичаните, което
следва да обясни или оправдае
неприемливата постъпка.
По думите на студента
епитетът се приписва на
„някой чужденец, чието
държане, поне при известни
обстоятелства, се различава
коренно от дръжането
на средния англичанин“
(Христофоров 1945: 109).
Такива обстоятелства могат
да бъдат заговаряне на чужда
дама, открито поднасяне на
комплименти на непозната
жена и пр. неоторизирани
от джентълменския идеал
прояви. Пребиваването
на британска територия
предполага спазване на
установените английски
правила за поведение
включително от страна
на чуждестранните
посетители – факт,
който е добре известен на
българския пътешественик.
Прекрачването на
допустимите норми от своя

страна акумулира напрежение с несигурен развой – един
„мръсен чужденец“ получава в метрото „великолепен
боксов удар в челюстта“ от кавалера на дамата, която
се е осмелил да заговори. В друга аналогична ситуация
немски състудент е учтиво изгонен от ресторант
поради гласно изказани възхищения към две дами на
съседната маса (Христофоров 1945: 109-111). Ако в
първия случай публичното пространство на градския
транспорт не ангажира бранещия честта англичанин
със спазването на допълнителни норми за присъствие,
то във втория случай с ресторанта като официално
поле, претендиращо за висока класа на обслужване,
атмосфера и комфорт за посетителите, не се допуска
отклоняване от общоприетия етикет на поведение.
Немската дързост на колегата от Хайделберг, граничеща
с нахалство, е преодоляна по възможно най-тих начин
чрез ескортирането на госта до изхода, без да бъдат
смущавани вечерящите на съседните маси. И ако в
първия случай пътешественикът е единствено страничен
свидетел, във втория – косвен участник, в ролята на
сътрапезник, в трети се оказва на косъм от позицията
на защитник на неприкосновената дамска чест. Веднъж
неговата приятелка Айви Фрейзър, „цяла зачервена от
едва сдържан гняв“ (Христофоров 1945: 109), му споделя
за нахалството на един „мръсен чужденец“, който си
позволява да я заговори и придружава на улицата, а
тя на свой ред му отвръща, че нейният приятел би
му благодарил за оказаната загриженост (пак там). В
разказа на дамата българският студент е възприет като
„свой“, докато непознатият минувач от улицата без
оглед и проверка на националната принадлежност влиза
в категорията на иностранните субекти, неспазващи
етикета и обществените норми. Да заговориш дама
на улицата в Лондон в общия случай крие съществен
риск – да се сблъскаш с явна резервираност, да спечелиш
нейното „заслужено“ презрение, да предизвикаш
възмутения поглед на минувачите и не на последно
място – да срещнеш непоколебимото английско кроше.
Да те помолят да защитиш дама от чуждото нахалство
в частния случай на персонажа на Асен Христофоров,
крие не по-малък риск – да избере да постъпи като
англичанин, воден от ласкателната чест, която дамата
му оказва, означава да възприеме безусловно начина на
мислене на лондончани; да се отъждестви напълно с
тяхната идентичност. В парадоксалната ситуация
да бъдеш едновременно „чужд“ и „свой“ студентът
съумява да демонстрира както загриженост към
наранените чувства на дамата, така и да се разграничи
от меродавното поведение по английски образец: „Тук,
очевидно има някакво недоразумение, Айви, защото и
вашият приятел е един от тези „мръсни чужденци“. Ние
вероятно щяхме да се разберем много добре – аз и онзи
другият, мръсният чужденец от улицата“ (Христофоров
1945: 110). Обидният епитет „мръсен“ в съчетание със
социалния признак „чужденец“ предизвиква естественото
възмущение на героя. Поставянето на личния избор за
заявка на интерес към другия пол под общия знаменател
на националната непринадлежност към Англия в очите
на българския студент изглежда неадекватно и макар
определението да не е насочено пряко към него, неговата
употреба се вписва в полето на предизвикателствата
към личната идентичност в чуждата среда.
Въпреки спорадичните ситуации на културно разминаване
в общуването между лондончани и чужденци може
да се обобщи, че пребиваването в британската
столица създава сравнително положителен опит за
българския пътешественик както в образователен
аспект при усвояването на икономическите науки,
така и във възпитателен план при опознаването на
английския културен живот и нравствени норми.
Междувоенен Лондон е образец на добре устроена градска
инфраструктура и на прецизно организиран обществен
ред. Лондончанинът на свой ред има ясна представа каква
идентичност изразява, знае какви принципи защитава,
към какво се стреми и как иска да го постигне. В тази
обстановка българското се представя на общоевропейска
висота – чужденецът демонстрира както необходимата
вежливост и учтивост в комуникацията с лондончани,
спазване и приобщаване към техния начин на живот,
така и забележителна любознателност при опознаване
на детайлите, които се оказват същностни при
сформирането на английската култура.
Литература
Андреев 1930: Андреев, Ст. Лондон, 1930, София: Хемус.
Стефанов 2004: Стефанов, Валери. Творбата – място в света,
2004, София: Диоген.
Христофоров 1945: Христофоров. Асен. Скици из Лондон, 1945,
София: Христо Г. Данов, 2-ро доп. издание.
Porter 1995: Porter, Roy. London: A Social History, 1995, Cambridge,
Massachusetts: Harvard University Press.
White 2009: White, Jerry. London in the Twentieth Century: A City
and Its People, 2009, London: Vintage Books. Random house e-books.
Retrieved 25 Jul. 2020 from <https://www.ebooks.com/en-bg/>.
Originally published paperback: 2001.

Литературен вестник 21-27.07.2021

15

н о ва
Анна Лазарова
***
няма значение
дали ще го усетя сега утре или никога
това чувство съществува независимо от мен
това чувство обикаля по света
трака със зъби събужда убива
ходиш по празната улица мислиш за него
търсиш си нещо из чантата мислиш за него
обуваш събуваш се спираш запалваш
същото друго пак първото второ
мислиш за него
искаш така да го бутнеш небрежно
рамо в рамото
сърце в сърцето му
искаш то да е твоето чувство завинаги
но аз не вярвам в клетките нито в улавянето
вярвам само в живота
който го е създал

Строеж
често денем се будя в опасения
казвам си
преборихме се за тази земя
и някак ще трябва
да построим къща отгоре є
иначе ще я завземат
битовизмите еднообразието и късната младост
която само прилича на младостта
но всъщност има тъмни кръгове под очите
мигрена и твърде много работа
за да я е грижа за строежа на нещо трайно
трябва да издигнем къща чуваш ли
преди да обрасте с отчаяние и отвращение
което реже ако се доближиш с тялото си
не знам каква ще да е тази къща
никой не ме научи да редя тухли
аз собствените пръсти трудно подреждам в ръката си
когато я свивам в юмрук
никой не ми показа как
да оставя отвор за прозорец или врата място за голямата звезда за кислорода и за човека
аз нищо не разбирам от покриви
пушеци и тружески песни
понякога знам само да почна отнякъде
да внимавам с годините на дървото те ще намерят начин да се пръснат в мекото а когато това ме достигне знам
да полея с алкохол раната

Аз грея, ти грееш, той/тя/то грее
в смирените дни
виждаш бляскави неща навсякъде
златни са крилата на косовете
диамантени керемидите
лъскат бомбетата на обувките
рамките на очилата зъбите ключалките
простите неща
всичките неща светят
ти не принадлежиш в тази светлина
но си благодарен
че можеш да си насред нея
да є се порадваш
без отчуждение без завист и жилавост
малко по малко обиколката се преполовява
небето си взема своето
и ти оставаш единствен да бляскаш
някъде където те е сварило
тогава идва истинската самота
не можеш просто да я приемеш

б ъ лгарска

За решенията

***

няма по-страшни от малките решения
тези които взимаш ежедневно
тези които имат предварителен отговор
но без да го обмисляш и плануваш
те не са ти трън в окото
камъче в обувката
не са недочетен Павлов
нито недослушана Диана Експрес
с нищо не те трогват нито искат внимание
не вземат не дават и сякаш ги няма
не ги помниш на утрето
готовите решения
да станеш да се изкъпеш
да пиеш вода да хванеш трамвая
да се обадиш на някого да се засмееш
автоматизираните решения
играещият човек спящият човек ситият човек
сегашните деятелни причастия
кукувичите постъпки
усещаш ли как те увличат
бонбон по бонбон от кутията
и как ставаш смел зрял сиреч обикновен
готов си всичко да решиш
уверен че светът е зависимо място
а ти имаш власт над решенията
те са ти ясни
образци от предишни са калъпи в главата ти

протягат бодлите си рози
и от трън та на сън падат
порязали ръката на онзи
дето тича бос да ги къса

страшно малко човече

***
взимам решения
едно плюс едно
е едно
думи с един и същи корен наричам сродни
души с един и същи корен наричам сродни
колко корена имат душите
имат един общ корен
едно плюс едно
е едно
едно тяло
е равно на
един труп
туп туп
туп туп
един труп търси друг труп
за да се чувства по-малко труп

Преди
седя на ръба на леглото в неделя вечер
както седеше майка ми преди години
както е седяла баба ми някога
сигурно и тези преди нея
така са седели
и са съзерцавали прииждащото
онова което предстои да кипне
да се превърне в прекрасно децата в одеялото до печката
млякото в одеялото до печката
до тях котката
до тях обувките
да не са измръзнали за сутринта
до тях вратата и ветреца през процепа отдолу
който около празниците не е добре дошъл
как е празно сърцето в тези недели
като че всичко вече си направил
и умората отдавна е прекрачила оградата
а тепърва идва онова което идва
всичко изглежда сякаш трябва да се събудиш и утре
готов да забравиш тази история
и с нея да загубиш чувството за себе си
възникнало твърде късно
след другите грижи и даже след шарките на тапетите
аз нямам какво да губя освен любовта –
предимството на моето безразсъдство –
и все пак бих ли
понякога почти си спомням тази вечер
но какво стана после

Славена Зайкова (Уни)

* * *  
лице в лице срещу смъртта на утрото стоим
ти сън дошъл си след дълго несънуване
бълнуване
за вечно слънце
за море и миди
очите ти бездънни са
косите ти са тъмни водорасли
вплели се във бреговете на клепачите ми
колко е хубаво че няма кой да ни види
за да ни обвини че сме живи любими
само аз
само аз те сънувам
сама съм
такъв какъвто би могъл да не си
по-красив от картина в която боята се е разляла
развила
и е поникнала сред платното на нищото
така се развиват мечтите ми
чакай
къде ще отидеш когато отворя очите си
лице в лице стоим
и дишаме
и аз забравям че сънувам
и заравям ръце в мекотата ти
и с пръсти стискам безкрая
на толкова краткия сън
и образът ти като огледало отразявам
в неподредени изречения
пренареждам космоса
в нов ред
подобен си на хаос
на бог
а аз на теб
на друг
и ей сега ще се събудя
ничия

***
когато плюшеният заек не лежеше в прах
и пееше когато го удариш
живееше добре с откъснат крак
живееше
лежеше на леглото
и всяка вечер
едно дете му шепнеше в ухото
гаси очи
о заеко
гаси
и знай че
в пълен мрак
се виждаш също

***

YOU ARE NOT WELCOME
Всеки сън да си знае главата.
***
по хълбока на една неусмирена химера
се свличат ранени познатите хоризонти
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