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УВОДНИ ДУМИ 

Тази книга се занимава с един често, макар и предпазливо подхващан 
през нашия век проблем - проблема за „трансхуманизацията", за 
надмогването и преминаването отвъд човека. Това е романтическа 
тема, романтиците първи се натъкват на нея, първи така заострено я 
поставят. И все пак пламенният копнеж по живота на ангелите, за който 
говори Пико дела Мирандола в своята реч за достойнството на човека, 
усилието да се преодолее „простата природност на съществуването" 
са много по-стари. По-старо е съзнанието за „двойното зрение" на 
човека - съществото, обърнато както към зверското, към 
низходящите превъплъщения, така и към божественото, към 
възходящите преображения. Според този възглед човекът е „свободен 
и славен майстор" и тъкмо в това се крият рисковаността и 
блясъкът на човечността. От една страна, тя се оказва постоянно 
застрашавана и затова нуждаеща се от постоянно отстояване. По 
думите на Ортега-и-Гасет един тигър никога не може да бъде 
„детигриран", докато човекът винаги може да бъде дехуманизиран. 
Човечността, за разлика от „тигърността", не е нещо зададено, тя е 
усилие, труд. Насред битието човекът стои като върху движеща се 
пътека и трябва да върви, за да остане на същото място. От друга 
страна обаче, той е открит към мечтата да бъде различен. Към 
задачата да се самоизгражда. Към самоотречението, в което да се 
самонадрасне. Такива са минусите и плюсовете на най-голямата му мъка - 
мъката сред толкова съвършени творения да бъде единствен той 
незавършен и обликът му да се решава отново и отново във всяка 
постъпка и във всеки жест. 

Характерно за човечеството е, че то трябва да се издигне над 
човечеството" - пише Фридрих Шлегел. На това „трябване" е 
посветена тази книга. Методът й - по-късно той е определен като 
„метод на Вавилонската библиотека" - е метод на свободното лирико-
теоретично реене между стелажите. Някои глави са „есеистични", 



други - „аналитични", а трети, уви, не са съвсем сериозни. Дори във 
Вавилонската библиотека се усеща опит за ред - ако Павел Вежинов е 
поставен до Лю6ен Дилов, а Станислав Лем до Рей Бредбъри, очевиден е 
някакъв неподдаващ се докрай на дефиниране замисъл. Има и други 
съседства обаче, не дотам очевидни, има множество залутали се по 
рафтовете томчета. Все пак време е да се разбере, че цитирането не е 
научен, а поетичен принцип; то не доказва нищо, целта му е да сплавя 
разнородни светове. То е матафоричният скок на теоретика. Целта 
му, с други думи, е не да привежда аргументи, а да преплита множество 
разноречиви гласове с надеждата, че те се сливат в някакво, макар и 
далечно, но милостиво вслушано ангелско ухо. Това ухо е самото то един 
блян; то е ухото на героя-утопия. 

СТРАНАТА, КОЯТО НЕ СЪЩЕСТВУВА 

Но по какъв начин може да се 
разсъждава за неизвестното или 
да се обича неизвестното?   
Пико дела Мирандола 

Наличният свят е тъничък провлак от видимост, където според 
нашите представи онова, което знаем, съвпада с онова, което е. 
Бреговете на тази ивица континент се мият от две могъщи морета. 
Едното е море от мрак, от мълчание, от затаено, лишено от очертания 
присъствие. Другото е море от блясък, от най-чиста изразителност -
леко, прозрачно, то съществува като говори и доколкото говори. 

Първото е морето на неосветеното от човека - на непревърнатото в 
свят, скрито от човешкия поглед битие, което нехае за нас. Второто е 
дружелюбно, общително - то самото е един приятелски жест, една 
подкана за взаимност. То постоянно нещо ни нашепва - друго не може и да 
прави, защото то е този шепот, този прелъстителен порив. И ако 
първото море е съществуващо, ала незнайно, второто е изчерпателно, 
пределно, открай докрай познато, но... не съществува освен като 
говорене, като доверително нашепване. 

Но за какво ни шепне? Какво могат да ни кажат просторите от 
кристална видимост, където всеки хълм и всяка тревичка сияят с онази 
особена отчетливост, която ни подсказва, че ние самите сме ги 
създали? Какво има да ни съобщи седеммерното пространство на 
математика? С какво послание пристига марсианецът на романиста? И 
защо поетът трябва да преброди - както твърди Едит Сьодергран - 
„пеш слънчевата система", за да ни донесе своите вести? Дали - според 
обикнатата формула на Лем - това е „празна игра", която не сочи към 
нищо извън себе си? Или е намек за другото море - морето от 

непроницаемост? 
Има един тон - най-дълбокият, най-вездесъщият, - който се долавя 

във всички тези гласове. Това е дрезгав, бленуващ тон; в него звучи една, 
така да се каже, моряшка любов - любов, която не иска да се спре на брега, не 
се задоволява да бъде континентална, нужно й е да се рее из моретата. Това 
е любов романтична, изпълнена с томление, с крайно съмнителен 
копне* по „серафически живот", както би се изразил Пико дела 



Мирандола - по хоризонт от необятна Видимост. Това е любов, която - 
ако употребим думите на Музил - се разпалва от „още непробудените 
намерения на бога" и не придава „на онова, Което е, по-голямо значение, 
отколкото на онова, което не е"

1
. Това, иначе казано, е любов към 

отвъдналичното. 
Подразбиращото се в нея изравняване в статуса на 

съществуващото и несъществуващото не е привилегия на изгубили 
чувството си за реалност фантазьори. То не е привилегия и на научната 
фантастика с нейните способи за преброяване на всемира, нито пък на 
поезията, която, подобно на ангелите на Рилке, принципно отказва да 
различи дали се движи сред живи или сред мъртви, сред потвърденото или 
сред имагинерното. Напротив, с него можем да се срещнем и при самия 
стожер на сериозността в съвременния свят, при науката, еднакво 
последователна в Евклидовата геометрия и в n-мерните 
пространства, в „семантиката на възможните светове" и в 
произвеждането на черни дупки. Това любовно нашепване можем да 
различим във всички сфери на човешката духовна дейност като 
склонност към у м но ж а в а н е  н а  с в е т о в е т е. С артистичния 
жест на математика то ни предлага изящни постройки, в които все 
още никой зарегистриран атом не се е залутвал; с 
„фантастическия реализъм"

2
 на физика то включва наблюдаемото ту в 

един, ту в друг универсум; с „научността" на професионалния фантаст 
то събужда един съвсем лек ветрец, който набраздява моретата отвъд 
хоризонта; накрая идва поетът и обявява, че е научил „пътя към 
страната, която не съществува". Така тази моряшка любов поставя редом 
с мисления като реален свят други - възможни, вероятни, невероятни или 
направо невъзможни, но под една или друга форма мислими светове. 
Същественото като че ли е те да бъдат именно различни, да не 
съвпадат с  т о з и. 

Наличният свят, следователно, е винаги недостатъчен и човек 
непрестанно - от бленуващия край морето влюбен до замисления на 
бюрото си теоретик - се стреми да нарушава пределите му. 

Недостатъчен е най-напред сам по себе си, Като свят, в чисто 
пространствен смисъл. По думите на Емили Дикинсън „хубавата къща" на 
Вероятността е с по-многобройни врати и прозорци - по-богата на 
гледки и посоки. 

Недостатъчен е и в един хуманитарен смисъл, Като обяснение на 
човешката ситуация - у Едит Съодергран животът е „гореща заблуда", 
докато не намери „страната, която не съществува". Онова, което не е, 
парадоксално дава истината за човешкото съществувание, защото 
човечността не е примирението с даденостите: болест, страдание, 

1 Музил ь  Р. Человек без свойств. Т.1.М., 1984, с.38,39. 
2 Този термин е употребен по отношение на физиката от Ш е л е с т, В.П., Фрагменти. С.,   
1985, с. 171. 

невежество, смърт. 
Недостатъчен е и евристически погледнато, като подтик към 

творчество - всеки истински размах, всеки съзидателен жест загребва от 
пределите на 

Страната, където всички наши желания чудно се сбъдват, 
страната, кьдето всички наши окови се смъкват, 
страната, където ние разхлаждаме изранени чела 
с лунна роса. 
Всяко човешко движение раздвижва въздуха на утопични простори; то не 

може изцяло да започва и завършва отсам. Както кипналата, 
неспокойна течност се нуждае от един ръб от пяна, така и наличният 
свят очевидно се нуждае, за да не застива, за да бъде действен, от 
пенливия връх на множество недоказуеми светове. 

Съществена е именно тази „спрегнатост" на множество светове, 
това „обитаване на Вероятността", което разширява обхвата на 
погледа ни и за което няма нищо по-страшно от ситуацията, 
обрисувана от Лорка, когато зеленокосата циганка на бленуването е 
мъртва, когато пияните жандармери блъскат по вратите и когато 

Нощта по-близка и позната 
от мъничко площадче стана. 

Жандармерията е принципът на завършеността, на 
безапелационните истини, на мъртвешкото бюрократично всезнание. По 
силата на необясним парадокс величествената перспектива -
утешила не една измъчена душа - на свят, в който всички отговори са 
дадени 

в хубавата класна стая на небето 

и в който следователно всичко е „в наличност", - при по-внимателно 
вглеждане се оказва ей такова провинциално площадче, някакъв 
жандармеристки блян. Контрабандистът тук е оная нагласа, която не 
приема наличното за изчерпващо битието. Близкото, познатото, 
сведеното до оразмереността на едно площадче го ужасява и 
предизвиква. Той не позволява на границата безвъзвратно да се 
затвори. Той идва от морето със своя непозволен товар - с риск за 
живота си пренася вечната незавършеност, винаги неразрешената, 
страстна отвореност на всемира. 

Бунтувайки се срещу наличното обаче, човек прави същевременно 
едно противоположно движение, с което придърпва навътре,  в сферата на 
наличното, цялата си вълшебна плячка. 

Едва това движение ни подсказва скрития момент от първия 
стремеж - стремежа извън обживения вече свят и в известен смисъл 
извън самия човек, стремежа, който иска да отвори границите Към 
неналичното. Този скрит, срамежлив или може би по-скоро тръпнещ от 
ужас момент е в опита да се надникне към онова море, непроницаемото, 
безмълвното, дълбоко нехайното спрямо човека. 
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Да се надникне не направо обаче, а чрез щит - така, както само в щит 
Персей е можел да види лицето на горгоната Медуза. Всяко пряко 
взиране в чудовищната неразчлененост на нейния образ би означавало 
вкаменяване на героя, ето защо той трябва да затвори полето на 
зрението си в окръжността на щита, да постави р а м к а на погледа си. 
Именно това брониране на зрението - огледалото, което е щит, 
полусферата на една сияйна оформеност, която ни защитава от 
оголения хтонически лик на откритите нечовешки простори, - е 
обратното движение, за което споменахме. Можем да определим това 
движение като п о р и в  к ъ м  п л а с т и к а -  към окръгляне, към 
извайване, към обхващане в сферичната цялост на една предварително 
зададена човешка мярка. За човека не е достатъчно да каже: „Светът не 
се изчерпва с това тук", но още по-малко е способен на непредпазливо 
вглеждане в онова отвъд. Ето защо жестът му е винаги двойствен- той 
търси излаз от наличния свят, но осъществява този излаз като 
постоянно завръщане, като някакъв контрабандистки „внос" - като 
упорито, но всъщност инстинктивно „вчовечаване" на всяка 
екзотична придобивка. 

Фантастичната образност е една от най-недвусмислените прояви на 
този порив, на това щитоносно вторачване в мрака. Тя критикува 
наличното и същевременно се поддава на пластичната му човечност. В 
нея особено ярко е въплътена човешката позиция, чиято същност е в 
усилието да се види другото, чуждото, нечовешкото такова, каквото то 
е, без смекчаване и туширане, и същевременно - по един или друг начин - да 
се направи то свое, да се приближи, може би да се обикне. Във време, 
когато наличният свят става все по-тесен спрямо възможните, 
предполагаеми, прогнозирани или просто бленувани пространства, 
естествено е и напрежението да нараства в двете посоки - както по 
отношение на издръжливостта спрямо взирането в непроницаемо 
чуждото, така и по отношение на върховната способност да (бъде 
разбирано то с онази толерантност, която подобава на истинската 
духовност. А в това напрежение се крие и двойната опасност - първо, 
от подминаването на Чуждото, от „превеждането" му на езика на 
познатото, поради което то може да се изплъзне и да остане 
незабелязано; и, второ, от възприемането му само и изцяло като 
враждебност - или като противостояща обектност - във всички 
случаи, като подлежащо на смазваме и асимилация. 

И така, ако се насочваме към съвременната фантастика, и то 
предимно към фантастиката, определяна като „научна", то е не 
толкова за да решаваме жанрови въпроси, а защото ни привлича 
начинът, по който тя се опитва да проблематизира космическата 
ситуация на човека в един същностно нечовешки свят. Тя заслужава да 
бъде разпозната като една от онези форми на духовна дейност, чийто 
патос е в критичното превъзмогване на наличното; превъзмогване, 
което обаче се стреми към пластика, към окръгляне на своите светове 

и което, драматизирайки в най-заострена форма сблъсъка на човека с 
извънчовешкото, с Другото, има за цел постоянно да сътворява 
човешки смисъл. С това свое движение от превъзмогване към смисъл 
научната фантастика би могла да се окаже изразител на едно 
съществено усилие на съвременната епоха - усилието към духовна 
преориентация, към ново светоусещане към ново самосъзнание на 
човека и, в последна сметка, към внасяне в сферата на наличното на една 
нова, по-подвижна, по-нееднозначна вселена. 
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УРОЦИТЕ НА ФРАНКЕНЩАЙН 

ПОЗИЦИЯТА НА „КОНСТРУКТОРА" 

Критицизмът спрямо наличното с произтичащия от него стремеж към 
множественост на световете разкрива съвременния учен, посветил се 
на фундаментална наука, като същество, което, подобно на „геометъра" на 
Алексей Крилов или на „шивача" на Станислав Лем, неуморно „крои" 
структури, но неизвестно чии, и складира теории, без да е наясно дали те 
някога ще послужат - дали ще се появят „клиенти", които да ги облекат. 
Той се отнася с еднаква добросъвестност към всяка произведена от 
него „дреха" - те притежават математическо или въобще теоретическо 
равноправие, при все че в много от случаите „купувачът" е, поне засега, 
немислим. 

В науката тази ситуация е донякъде обезпокоителна, тъй като 
авторитетът й се гради именно върху нейното самочувствие, че по 
някакъв начин тя говори за онова, което е. А ето че пространствата й се 
оказват задръстени от модели, чийто статус е неясен, модели на 
несъществуващото. Това съмнително положение предизвиква Лем да 
потърси изход във фигурата на Конструктора - съперничещия на 
природата чрез „пантокреатиката" творец, който оправдава 
моделите на несъществуващото като п р о е к т и  з а  бъдещи реални 
вселени: чрез смущаващите неизвестно чии"структури той ще 
приведе в действие „всемогъщите генератори на други светове"

3
. 

Своеобразието на „конструкторската позиция" произтича преди 
всичко от буквалисткото схващане на порива към пластика -
включването в сферата на наличното тук се разбира непременно като 
опредметяване. Множествеността на световете според тази позиция, ако 
се мисли, трябва и да съществува. И ако това съвпадане на мислено и 
съществуващо не е още факт, задачата на Конструктора е да го 
направи факт. Своята роля той вижда в това, да прави от логоса свят. 

Той поема, с други думи, върху себе си функциите на природата, тъй 
като е убеден в „нейната ограниченост като Конструктор’’4, поема ги 
при това с някакъв богоподобен жест, доколкото той, за разлика от нея, 
знае какво иска. 

Не е нужно да се изтъква специално хюрбристичният патос на 
подобна позиция - прометеевското „безочие спрямо Вселената"

5
, което се 

проявява в нея и което според Ръсел е принципът на западната 
цивилизация. Това несъмнено е принципът на съвременната наука с 
нейния подход към реалността като към задача и с типичния за 
методите й стремеж към съвпадение на познание и намеса в 
механизмите на опознатото, с готовността й за радикален 
критицизъм спрямо наличното и за преустройство на света в самите 
му основания. Конструкторската позиция и фигурата на 
Конструктора в този смисъл са не по-малко представителни за 
епохата, отколкото фигурата на художника избраник - и в двата случая се 
диша разредения въздух на едно все по-езотерично интелектуално 
усилие; и в двата случая се утвърждава модерният героизъм като 
„героизъм на съзнанието"; и в двата случая намират израз както 
преломът в схващанията за действителността, настъпил с 
„поколението от 1905 година" - поколението на Айнщайн, така и 
самочувствието на съвременния човек като „строител на вселени". 

Не толкова конкретните проблеми на науката, а именно тази п о з и 
ц и я, тази конструкторска н а г л а с а  е „научността", от която се 
оттласква научната фантастика. Фантастиката е един вид 
реализация на претенциите на Конструктора, отиграване на неговите 
най-дълбоки стремежи: всяко научнофантастично произведение е, 
игрово поднесен, един конструкторски артефакт, една базирана на 
рационализуемите предпоставки на Конструктора „паралелна" 
вселена. „Бихме могли да се впуснем в логически игри - пише българската 
философка и писателка Недялка Михова, - разкриващи светове без една 
или друга всеобща определеност или пьк построени чрез деформиране на 
всеобщите онтологически определености, за да се види доколко при 
такива условия може да бъде осъществена цялост. Можем да 
експериментираме например със свят без причинни връзки или пък със 
симетрична обратимост на причинно-следствените връзки, свят без 
случайности или без необходимост, а6солютно цикличен или 
абсолютно линеен свят..."6 

Благодарение на тази конструкторска свобода, изразявана най-
често като неограниченост във времето и пространството, научната 

4 Лем,С Циш. сьч., с.226. 
5 Russel, B. History of Western Philosophy. London,  1946, р.856. 
6 М и хо 6а, Н. Научна фантастика и философски проблеми. - Проблеми на културата, 
1986, 2, с.55. 
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фантастика, както отбелязва Елка Константинова, „борави свободно с 
философските категории..., поставя смело и дръзко вечни проблеми на 
духа"

7
. Според формулировката на Недялка Михова, тя е „начин за 

поставяне и изследване на философски проблеми"* - положение, което в 
„преобърнатия" свят от един разказ на Хорхе Луис Борхес със 
заклинателното заглавие „"Tlön, Uqbar, Orbis Tertius" е също 
преобърнато - в този изобретен от „тайно общество на астрономи, 
биолози, инженери, метафизици, поети, химици, алгебрици, моралисти, 
художници, геометри" свят самата метафизика /като под метафизика 
тук се разбира всякакъв род наука/ е жанр на фантастичната 
литература... 

В не без усмивка поднесения проект на Борхес за космос, който е 
безпространствен, чисто последователен и темпорален; състои се не от 
обекти, разположени редом в пространството, а от хетерогенна серия 
от независими действия, притежава и съответен, лишен от 
съществителни, изграден само от глаголи език, - ненапразно се мярка 
фигурата на един „безкраен Лайбниц, който безшумно и скромно се 
труди". Усилията на Конструктора - следователно и на възприелия 
неговата позиция фантаст - безспорно могат да бъдат разглеждани 
като далечен плод на Лайбницовото твърдение, че „всичко възможно се 
стреми към съществуване". Няма да е чудно, ако в ретроспекция се 
окаже, че една от най-ярките черти на нашата иначе твърде 
положителна епоха е била сериозността, с която се е отнесла към това 
стремление - нейната забележителна грижовност към възможното, 
откровената й склонност към игри със световните начала. 
Превръщайки подобни игри в непосредствен наглед, научната 
фантастика „пренасочва" пространството и времето, обърква 
границите между действителното и фантомното, намесва се в 
основанията на живота, опитва се да намекне за нечовешки форми на 
мислене и, наред с въпльтяването на конструкторските амбиции в това 
„правене" на вселени, твърде често - от Франкенщайн на Мери Шели 
през д-р Моро на Уелс до д-р Хейбър на Урсула Ле Гуин -
конструкторската позиция на критицизъм и технологическо 
дръзновение задава и проблематиката на произведението. Така че, от 
една страна, научната фантастика в своя подход към наличния свят 
възприема позата на Конструктора, вживява се в космотворческия му 
патос, но, от друга, нерядко превръща особената му „прометеевска" 
нагласа в свой проблем, в тема за осмисляне. 

Тези конструкторски основания могат да се доловят още в романа на 
Мери Шели „Франкенщайн или новият Прометей", често определян като 
пръв научнофантастичен роман. Според мнозина изследователи 

7 К о н с т а н т и н о в а ,  Е. Фантастика и сьвременност. С, 1965, с. 110.  

8 М и х о в а, Н. Цит. съч., с.50. 

книгата е „пророческа" - и веднага трябва да уточним, че тя е 
пророческа както „по отношение на един бъдещ интелектуален свят на 
един прометеизъм, който ни съпътства и днес'9, така и по 
отношение на особеностите на самия жанр. Мери Шели предугажда 
редица възлови за научната фантастика моменти - един от тях е 
науката като сила, която опредметява отвъдналични светове; друг от 
тчх е Чудовището като опит да се проникне в даден „екзотичен" начин 
на мислене и възприемане на света. Експериментът на Мери Шели 
следователно не спира при новото обосноваване на фантастичното 
като р а ц и о н а л и з у е м о, но се стреми и към интимното опознаване на 
фантастичното отвътре, откъм собственото му самопреживяване. 
Това удвояване на гледната точка между „реалното" виждане на 
създателя, съдбовно повлечен поради собствената си дейност в 
един непривичен свят, и „хипотетичното" виждане на „чудното", 
„нечовешко" създание - Чудовището - довежда и до релефното 
очертаване на проблематиката на самия нов Прометей, на учения, който 
притежава божествени съзидателни способности, на Конструктора. 

Разбира се, както е и редно в подобни несигурни зони, не липсват 
гласове против „научността" на „Франкенщайн" - с галванизъм и 
трупове не може да се създаде живо същество, твърдят те; притчата на 
Мери Шели не се отличава съществено от старите разкази за 
създадения от кал Голем

10
. Поставянето на въпроса по такъв начин -като 

се изтъква техническата нелепост на научния похват - е доста 
недалновидно и изхвърля зад борда множество станали вече класически 
произведения и мотиви. Същественото е не дали с галванизъм може да се 
вдъхне живот, дали може да се пътува във времето и дали съществува 
хиперпространство - същественото е самото конструиране на 
фантастичното като нещо р а ц и о н а л и з у е м о ,  Като нещо 
л о г и ч е с к и  и з в о д и м о  от някакъв тип „всеобщи онтологически 
определености" и в такъв смисъл като нещо, което не нарушава, а 
потвърждава творческата нагласа на конструктора

11
. Защото, нека го 

9 Bloom, H. Afterword to : M.Shelley,Frankensein Or,The Modern Prometheus. London, 1965, p.212, 
21З. 
10 Del Rey, L. The World of Science Fiction 1926-1976. New York 1980, р.15.                                        
11 Проблемът за рационалния характер на мотивировката в научната фантастика е 
многостранно разработен в българската теоретична литература. Вж.. 
К о н с т а н т и н о в  а, Е Цит. съч. /и по-специално първата глава - „Фантастиката 
като литературно-художествено явление"/; С а п а р е в, О. Научната фантастика. - В: 
С а п а р е в ,  О. Литературни проблеми. С.,1979. На сходството между научната 
фантастика и схемата на мисловния експеримент се спира Н. Михова в цитираната вече 
статия. Интерес представляват разработките на Л. Стоянова, публикувани в нашите 
теоретични издания, вж, по-специално С т о я н о в  а, Л. Към въпроса за фантастиката 
като литературно-художествено явление.-Лит. мисъл, 1980, N^3; Вж, също О р м а н о в, 
В- Безпределният свят на познанието и научната фантастика. - В: П р о г н о с т ик а ,  
фантастика, светоглед. С, 1981. 
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кажем още веднъж - това, от което се интересува научната 
фантастика, е конструкторският подход към света, богоподобният 
жест, с който той умножава световете. 

АЛХИМИЧЕСКОТО ПОВИШЕНИЕ 

Алхимията сама по себе си, с цялата си усложнена символика и не по-
малко сложна практика, е един наивен, но и будещ симпатия блян по 
отвъдналичното. Това, което привлича у нея, е на първо място 
„централната алхимична митологема", както я нарича В. Рабинович -
превъплъщението-преображение, превръщането на по-низшето в по-висше,   
пречистването   и   търсенето   на   съвършенство,   онова прераждане 
на желязото в злато, на „простичкия материал" във възвишен и 
благороден, Което Томас Ман във „Вълшебната планина" обозначава 
като „качествено повишение".  Самата тя утопична, алхимията често 
подсказва езика на утопичното в модерните времена. 

На второ място, привлекателна е своеобразната алхимическа 
концепция за познанието. За характерния в епохата на Мери Шели 
романтически познавателен утопизъм, който изисква познанието да се 
осъществява като благоговейно, а понякога и екстатично общуване с 
природата, алхимията е предлагала цяло съкровище от аналогии. 
Господствуваща е романтическата представа за природата като 
„магическо писмо", като „могъща азбука" и „таен, чудодеен език". За 
алхимията химическите реакции са също така своеобразни текстове и дори 
своего рода драматични спектакли: алхимикът не съединява, а 
„бракосъчетава", не произвежда, а поражда. В „брачната" символика на 
мистичните преображения на веществото той съзира тайните на 
универсума,  разбулва  скритите  връзки  и  съответствия между 
различните му нива, защото, както се твърди в „Изумрудената 
скрижала", „каквото е горе, това е и долу", звездите се отразяват в 
скъпоценните камъни на земните недра, блясъкът на слънцето - в 
златото, земята не произвежда нищо, което да не е посято на небето, и 
рудокопачът е според израза на Новалис преобърнат астролог". В 
недрата рудокопачът „разчита" небесните мистерии така, както в 
звездите  астрологът чете земните  съдби -  същественото  за 
романтика е я в я в а н е т о  на ц я л о т о  в ъ в  в с я к а  н е г о в а  
част,  т.е. всяка част е представителна за цялото. 

От друга страна, алхимията е вече сама по себе си блян за същинска 
наука: тя се обгражда с колби и епруветки, над които алхимикът се свежда 
не просто с театралните жестове на маг, а и с неуморимото трудолюбие 
на черноработник. Тя привлича романтиците и с тази своя страна: каквито и 
възражения да са имали, несъмнено е, че шеметното развитие на 
естествените науки упражнява върху тях хипнотично въздействие. 
Алхимията следователно примирява противоречието 

между романтическото страхопочитание пред доловените вече 
безпределни възможности на науката /красноречив пример в това 
отношение е д-р Валдман от романа на Мери Шели/ и стремежа да се 
третира природата не само като познавателен и естетически, но и 
като морален проблем - не като „обект", а като „партньор". 
Алхимията предлага и „събеседването", към което се стреми поетът, и 
инструменталната мощ, за която се труди ученият: тя се прекланя пред 
природата и при все това я критикува, старае се да я подобри. Тя е и 
намеса, и свещенодействие. 

Но дори този компромис между опосреденото научно знание и 
утопичното непосредствено „вникване" в света, за което ратуват 
романтиците, е отхвърлен във „Франкешцайн". В алхимическия 
стадий от търсенията на Франкенщайн Мери Шели отразява един 
всъщност исторически преход. За нейния герой алхимическият период е 
само едно разпалване на необходимото според хубавия израз на 
Айнщайн първоначално „чувство за тайнственост", което го подтиква 
по-късно към единствено резултатния научен път за познание. Той 
се домогва до дълбоката тайна - тайната на живота - след като 
отхвърля алхимическия символизъм. Своето откритие той прави не 
чрез живо, непосредствено „вчитане" във всемира, не чрез съзерцание, 
а чрез експеримент, не чрез диалог и съучастие, а манипулирайки 
природните сили. 

Така Мери Шели дава израз на съмнението си в господстващото 
романтическо убеждение, че животът е нерационализуем, че той е 
непостижима за механичните уловки на разума загадка. Напротив, 
животът, тайната на тайните, е постижим тъкмо чрез науката. Нещо 
повече - отказът от рационалното, научно познание е равносилен на отказ 
от големите, „фантастични", извеждащи отвъд наличното амбиции. 
Алхимията не осъществява бляновете на Франкенщайн - едва когато, 
прелъстен от "сладкогласия" д-р Валдман, той се обръща към неговите 
точни методи, блясва и искрата на един нов свят - свят, в който 
човекът е способен да създава „като бог". Фантастичното в романа не 
само се обвързва с възможностите на науката, но и се отнема от 
традиционните му източници в сферата на магичното и 
ирационалното. 

ВСЕЛЕНА ОТ СМЪРТ 

Далеч по-двусмислено е отношението на Мери Шели към втората 
половина от романтическия постулат - за романтиците не само 
животът е нерационализуем, но, на свой ред, чисто рационалното 
познание е умъртвяващо. То разчленява, разединява, а всяко 
посегателство върху целостта е за романтиците посегателство върху 
живота. Както целостта се явява във всяка своя част, така във всяка своя 
част тя страда. Престъплението на Стария моряк на Колридж е, 



  

че убива един албатрос и с това накърнява свещеното единство на 
живота. По същество такова е за романтиците престъплението на 
научното познание. Според Новалис химиците са „мъртви хора", те    
будят със сила онова, което трябва да бъде „тайна на влюбените", а 
„който опознава природата не чрез любовта, той никога не я опознава". 

Резултатът от подобно „нелюбовно" отношение към света е 
призрачното нарушаване на границите между живот и смърт. За 
съдбата на Стария моряк хвърлят зарове двама зловещи играчи -
Смърт-в-живота и Живот-в-смъртта - една игра, която по-късно се 
откроява в ужаса от все по-жизнеподобната Техника. Романът на Мери 
Шели и в това отношение е представителен: Франкенщайн най-напред 
превръща мъртвото в живо /неговото Чудовище е създадено от 
трупове/, след което сдобилата се с живот мъртвина започва 
последователно да изтребва близките на създателя си. Веднъж 
нарушени, границите между живота и смъртта се оказват заселени със 
застрашителни имитации на живота /през XX век този проблем се 
превъплътява в мита за Робота човеконенавистник/. В съдбата на 
Франкенщайн Мери Шели разгръща романтическата метафора за 
рационалното познание, което поражда „вселена от смърт". 

Заедно с това тя изгражда от отломките на традиционните „ 
нарушители на свещени граници" /похитителя на огъня, търсача на 
еликсира на живота, съзаклятника с подземните сили и т.н. / един нов 
архетип - „фаталния учен". Романът й не само въвежда „позицията на 
Конструктора", на десакрализиращата естествено-научна обосновка на 
фантастичното, но и дълбае в толкова съществената за по-
нататъшното развитие на жанра проблематика на научното откритие 
като чревато с трудно предвидими последици. Този проблем у Мери 
Шели, както и в многобройните му по-късни интерпретации /нека 
споменем като един съвременен пример „Котешка люлка" на Кърт 
Вонигът/, става повод за проникване в особеното вътрешно 
устройство на Конструктора, в спецификата на неговия интимен 
свят. Вонигът стига до инфантилизма на учения - до неговата 
примитивна, детинска безотговорност, която разкрива вината му 
именно в наивността му, в младенческата му неспособност да прозре 
наличието на злото. По такъв начин Вонигът отдава дължимото на 
модерното развенчаване на „невинността", изискващо злото да бъде 
преодоляно чрез опознаването му - т.е. ударението така или иначе е 
върху знанието, но от по-друг тип. Мери Шели в своята „пророческа" 
книга, в зората на „новия прометеизъм", също достига до дилемата на 
една своеобразна недоразвитост, но тук става дума за недостиг не на 
знание, а на чувство. Франкенщайн е неспособен на любов към своето 
създание. Той твори като бог, но не може да обича като бог. Гениален в 
науката, той е некадърен в чувствата. А за романтиците, според 
формулировката на Пърси Шели, „тайната на морала е в любовта : 
следователно Франкенщайн е неморален. Така този герой се превръща 
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в свидетелство за един опасен разрив - между богоравния интелект и 
посредствената     емоционалност;     между     прометеевската 
проницателност в разума и епиметеевската недалновидност в морала. 
Засвидетелствуваният от Мери Шели фатален разрив не е само 
констатация. Той е и з а д а ч а -  едно изискване, на което по-
нататъшното  развитие   на  жанра  не   пропуска  да  отговори   -
изискването да се конструира по-съвършено същество, пълноценно в 
опасните отвъдналични светове, които науката обещава да въплъти. 
Копнежът по  това  същество, по  отвъдналичния човек-утопия 
пронизва както притчата за неспособния да обича Създател, така и 
историята за поквареното от самотата си нелюбимо Създание. И 
Създателят, и Създанието са неуспешен опит за по-съвършена 
човечност - както пътят на върховния интелект, така и пътят на 
природното същество, на „благородния дивак", какъвто е първоначално 
Чудовището, у Мери Шели се оказват преплетени в една разрушаваща ги 
взаимност. Конфликтът се задълбочава от парадокса, че изкуствено 
сътвореното Чудовище е естественото, близкото до природата - един нов  
Адам   в  цялата  му   първична  непосредственост;   докато 
биологически   естественият   Франкенщайн   е   въплъщение   на 
отчуждения от всяка природност интелект. Сблъсъкът между 
двамата очертава дилемата, пред която се изправят всички по-
сетнешни търсения на утопична човечност. Дали да се избере 
природната органика или механиката на инженерните намеси, на 
рационалния конструктивизъм?  Във  велената на  Фанкенщай именно 
защото човекът е и едното, и другото, а все пак не успява да хармонизира 
тези две свои страни, той търпи поражение във всеки от вариантите. 

ЧУЖДИ ОЧИ 

За да освети фаталната едностранчивост на Франкенщайн, Мери 
Шели успоредно с гледната точка на учения въвежда втора гледна 
точка, която размества релефа на събитията и внася двойна 
перспектива в романа - и това е гледната точка на фантастичното 
създание, на самото Чудовище. Мотивите, мислите и преживяванията на 
Чудовището са дадени най-напред чрез хипотетичната възстановка на 
Франкенщайн, а след това-чрез непосредствения глас на творението му. 
Едно върху друго се наслагват спонтанната субективност на 
съществото и деформациите, на които тя е подложена от външния 
наблюдател. Така, след като през погледа на Франкенщайн ни разкрива 
изцяло Враждебното, безостатъчната Другост, Мери Шели рязко 
променя зрителния ъгъл, влиза в това Друго, прониква в 
светоусещането му, показва отвътре, през неговите очи събитията. 
Г л е д н а т а  т о ч к а  на ф а н т а с т и ч н о т о е също 
опит да се излезе от сферата на наличното, но не като се 
предпостави друг свят, 
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а като се въведе друг тип наблюдател. Фантастичното се измества от 
устройството на света към героя, към своеобразието на неговото 
световъзприятие; от външната сьбитийност към вътрешното 
преживяване. Към плурализацията на световете се прибавя 
плурализация на съзнанията, на възможните форми на разум, на 
пътищата към световете - така, както в „Градът" на Саймък всяка оставена от 
Мутантите врата е врата към друга, паралелна Земя, но и към друг, 
самостоен разум. При това, трябва да се подчертае, тенденцията е да се 
търсят „не особеностите на носителите на разум, а спецификата на самия 
разум, начинът, по който битието бива осъзнавано"12. 

Опитът може да тръгне от най-простото - от сетивото. Чрез своите 
технически чудеса съвременната наука на дело демонстрира това, което 
човекът отдавна е подозирал и което периодически е изригвало в мечти, 
подобни на алчното желание на Лоренцо Вала да има петдесет сетива - 
фактът, че могат да се „виждат", „чуват" п „осезават" явления, които са 
отвъд сегашните възприятия на човека. Така че най-изящният, най-наивен и 
категоричен начин да изгреят отвъдналични светове - чийто плод са 
разхождащите се и сред нас претенденти за „медиуми" и „телепати" - е 
посредством разширяване на сетивността. На първо време може да се 
усили дадената - да се осигури „кръгово виждане" чрез четири очи, каквито 
Олаф Стеипълдън дарява на шестнайстата раса в романа си „Последните и 
първите хора"; или пък виждане с мощта на малък телескоп, на каквото е 
способно „астрономическото" трето око на неговите осемнадесети хора. 

Това, което Стеипълдън ни показва като плавен резултат от 
еволюцията, пък била тя и „автоеволюция", може да се поднесе и по по-
драстичен начин, както прави Урсула Ле Гуин в разказа си ,,Зрителното 
поле". Внезапно прозрелият невиждани гледки се самоубива; внезапно 
дочулият нечувани звуци след мъчителна вътрешна битка успява да 
примири новия си слух със земните измерения и решава да стане пророк. И 
двамата, драматично съпротивлявайки се срещу стъписващата сила на 
своята късно придобита „укрупнена" сетивност, за която земният им 
разум не е пригоден /третият от героите, поразен очевидно най-
радикално, умира от усилието да произнесе „цели изречения в един 
звук"/, наричат новоразкрилото се „зрително поле" бог. За единия този 
натрапен му пейзаж е непоносим, защото засеня всички привични земни 
форми, прави ги далечни и незначителни; за другия пространството от 
върховни звуци се превръща в религия. 

В копнежа по нови сетива, разбулващи невиждани светове, се крие 
копнеж по реконструкцията на някаква първозданна ситуация, когато 
сетивата действително са били важни, когато човекът действително 
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е разчитал предимно на тях и някой неизвестен мислител, проснат на тревата 
в един невъзвратим летен ден, е размишлявал за свойствата на всемира, 
вгледан в пречупването на слънчевия лъч през листата над главата му. Този лъч 
е идвал по съвсем друг начин към него - така поне ни се струва на нас, по-
късните хора, които си мислим, че е имало време на наивните сетива; той не е 
идвал както идва към нас - призрачна люспица, проста привидност, чиято 
сърцевина, чиято същност и дълбочина са между кориците на дебелите 
томове. Не, той е идвал с всичко, което е имал да каже, в себе си; той е говорел 
сам всичко, за което е можело да се говори. За такъв лъч копнее днешният човек, 
стараейки се да не се замисля, че навярно и този лъч е късен плод на 
модерните времена; затова той желае, както Ан от романа „Интра" на 
Недялка Михова, да се добере до зашеметяващата „разговорлива" сетивност 
на някакво ново съществувание. 

В разказа на Ле Гуин самоубийството на единия, промяната у 
втория и смъртта на третия герой, а не пластиката на 
изображението, трябва да ни подскажат очертанията на гледките, 
кoито превръщат човека в бог и разбулват света kато бог - т.е. 
довеждат до някакво шеметно пряко лицезрение на реалността като 
същност, а не като явяваща се /един блян, за който и по-сетне ще става 
дума/. Михова избира по-директен път. Тя детайлно онагледява 
„пропадането" на Ан - земянина, който не може да овладее своите нови 
интрийски дадености и опасно се хлъзга с непосредствените си 
възприятия от едно ниво на материята към друго, от микросвета през 
чуждите тела и съзнания към звездните предели. Пред нас блясват 
багрите на една парадоксална сетивност, чийто проблем е не как да се 
преодолее „простата видимост", как да се разсее непроницаемата 
повърхност на нещата, а напротив, как да се обуздае проникването в 
тях, как да се спре люлеенето от бездна в бездна. Поразителната идея на 
Михова е, че толкова отдавна лелеяното от човека „пряко вчитане" в 
световните същности, мечтаното алхимическо проникване в 
сърцевината на тайната ще има свое специфично затруднение - и това 
затруднение е как да се ограничи и удържи, така, както нашето 
затруднение е как да се разшири и задълбочи познанието. 

Друга възможност е погледът през екзотична емоционалност. В 
новелата на Ле Гуин „По-огромна и по-бавна от империите" 
„емпатът" Оздън - надарен със способността да чете чувствата на 
другите, да се вчувствува, но, въпреки очакванията, съвсем не склонен да 
им съчувствува, а напротив, изпълнен с раздразнение и омраза към 
постоянните им емоционални интервенции, - в последна сметка се 
поддава на мощното емоционално поле, излъчвано от бавната „единна и 
огромна зелена мисъл" на разумна другопланетна гора. Може да става 
дума за емоционалност все пак антропоморфна, макар и изпълнена със 
загадъчни дълбини /андрогинните същества от „Лявата ръка на мрака" на 
Ле Гуин/, или за чужда, далечна, неразбираема: душевността на 
звездите - достолепни, горделиви създания със сложен етикет и 
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изискани схващания за естетика /"Звездотворецът" на Олаф 
Стейпълдън/; за психологията на машините - с техния фрагментарен, 
изкривен и отчужден поглед към човека /"Охлюв на склона" на А. и Б. 
Стругацки/; за студенината на представители на свръхцивилизации 
или на изкуствени суперинтелекти. В цитираната статия на Михова се 
предлага свят, в които емоциите са единственият начин за 
възприемане на действителността - а това означава не просто „много да 
се чувствува” . Това означава преди всичко, че действителността ще се 
опознава не чрез образи и не чрез понятия, а ще се явява като 
вътрешен трепет, като сложна скала от преживявания. Подобно 
същество би разпознавало ближните си не по чертите на лицето и не по 
звука на гласа; нито пък би ги помествало в категория като добър, зъл, 
любезен, коварен; не - то би ги различавало по някакъв много фин нюанс 
на вълнението, по някаква недоловима отсянка от любов или омраза, по 
някакво неопределимо ускоряване или забавяне на ударите на сърцето... За 
да бъдем последователни, такова същество изобщо би трябвало по 
този начин да се ориентира: то би се движило в един свръхнапрегнат 
свят, където всяка вещ присъствува като неповторим „емоционален 
комплекс", като уникално наслагване на „емоционални честоти"... В 
„Интра" Михова подробно изследва противоположния вариант - 
пълната липса на емоции, но не поради свръхрационална 
самодостатъчност, както обикновено се допуска, а именно поради 
близост, поради прекомерно единение, защото „емоциите са свързани с 
общуване, а интрите са така непосредствено слети, че вече не могат да 
изпитват емоции". 

И най-сетне, възможен е опитът да се надникне през призмата на 
друг строй на мислене - така, както Лем постоянно реконструира света 
през погледа на различни типове изкуствен интелект /телепатично 
проникващ със скоростта на светлината в тайните на всемира -
„формулата на Лимфатер"; владеещ езици със сложност, недостъпна за 
нас - „Голем XIV"/ или както в „Интра" се възсъздава познавателен 
подход, противоположен на нашия. 

Същественото очевидно е самата тенденция да се умножава 
вселената - било като се въплътява „равноправието от възможности" в 
обективната картина на света, било като се предпостави една 
пъстра, разнообразна, вълнуваща множественост на гледните точки, на 
възможните наблюдатели, т.е. на субективното виждане на света - и 
тук се появява някоя монологизираша мислеща машина, загадъчно 
иносказателен главанак или сънуващ странни сънища океан: 
фантастичното мислещо същество. 

Тази тенденция е залегнала и в основата на течението „фентъзи". 
Обикновено се изтъкват отликите меЖду „фентъзи" и „твърдата" 
научна фантастика, но тези отлики подминават един многозначителен 
факт - у автори като Толкин и Ле Гуин „фентъзи" е отново начин в 
сферичната затвореност  на „паралелни земи" да се въплъти със 

забележителна последователност и ерудираност, с една наистина 
будеща страхопочитание систематичност онова, което ни дават 
антропологията, етнографията, изучаването на фолклора, древния 
епос, митологията. С други думи, „фентъзи" е също литература, 
амбицирана от науката; актуализация на порива на науката към 
множественост; осъществяване на патоса на Конструктора като 
строител на вселени. И както научната фантастика, „фентъзи" 
демонстрира една феерична плурализация на гледните точки -
осведомява ни как чувствуват елфите, как мислят магьосниците, как 
изобщо може да се гледа с очите на друг, нечовешки разум. 

Какъв е смисълът на този стремеж? Защо наред с рационалната 
изводимост на фантастичното, наред с тревожната проблематика на 
конструкторската позиция Мери Шели въвежда и гледната точка на 
невиждано същество, предусещайки още един важен аспект в бъдещото 
развитие на жанра? Дали това е просто алчност за форми, за 
превръщения и неизброими съществувания, за щедър, многолик живот? Да 
искаш всичко - да бъдеш всичко: подобно на пришълците от Глом в един 
разказ на Шекли - същества, надарени със способността да 
възприемат всякаква форма, но принудени от социалния ред, да се 
придържат само към една. Когато пристигат на Земята, те попадат в 
свят, където никой няма да им попречи да потънат в размисъл като 
могъщо дърво или да се понесат във въздуха с крилете на орел, да се 
преобразят в цвете, в куче, в делфин. Спрямо научната фантастика ние 
всички сме в положението на озовалите се на Земята, жадуващи за 
Свобода на формата гломяни. Но има и още нещо. 

Ако Мери Шели ни беше оставила само с разказа на Франкенщайн, 
бихме затворили книгата с извода, че науката е нещо коварно, което 
опропастява и най-чистите цели. От всяка гледна точка в 
пространството на романа човекът Франкенщайн, ученият 
Франкенщайн е безгрешен - от всяка освен от гледната точка на 
собственото му създание, което с появата си разтваря перспективата на 
една нова морална вселена. То предоставя на читателя привилегията да 
обзре събитията в двоен ракурс - едно удвояване с далечни, все още едва 
набелязани последици. Правото на чужденеца - така бихме могли да 
наречем това фантастично явление - правото на другия да живее, 
чувствува и мисли дори когато е така дълбоко различен, че ни изглежда 
Чудовище. 

Не е странно, че тази привилегия, този двоен ракурс бяха 
справедливо оценени едва през втората половина на нашия век и че 
недвусмислената симпатия на авторката към Чудовището -
потвърдена и в писмата й - е останала недоловена повече от столетие. 
Защото едва през последните години по страниците на 
научнофантастичните произведения се наложи ново разбиране за 
„разумност" и „човечност?' - разбиране, което не се изчерпва с наличния, 
единствения ни познат вид. Както се отбелязва в едно наскоро излязло 
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изследване: „Думата ч о в е ш к о има по-широко значение днес . Тя 
описва цяла фаза от еволюцията, а не само един вид, който се е случило да 
навлезе в нея."13

 
Какъв е смисълът на подобна промяна? Ще ни послужи ли някога? 

Или е просто дисциплина за духа в нов вариант, по-модерен и така да се 
каже, галактически; чисто самовъзпитателен порив? Защо е това -така 
далеч от доказването си - подсещане, че има и други - преди 
всъщност да ги има; че не трябва да гледаме на себе си като на 
изчерпващи разума същества - след като засега поне го изчерпваме? 
Трудно е да се отговори. Едно обаче е сигурно - в епоха, когато все още е 
необходимо да се напомня на човека за сродството му със 
себеподобните, този повик е повече от забележителен. 

13 Hogan, J.P. Code of the Lifemaker. Acc. To Rabkin, E.s. Science and the Human Image in 
Recent Science Fiction. – Michigan Quartery Review, Spring  1985, у.ХХIV, р. 264. 
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ИГРИ НА СВЕТОВЕ 

В своя последен роман - „Между действията" - Вирджиния Улф прави едно 
типично за литературата на нашия век усилие: усилието кратък отрязък 
от  време да бъде наситен с цели епохи, така, както безвремието 
на Ханс Касторп от „Вълшебната планина" поема в своите магични 
седем години развитието на европейската култура, а едничкият ден на 
Блум от „Улис" включва и „кошмара на историята", и вечната 
възвращаемост на мита. Тези художествени търсения са част от 
атмосферата на първите десетилетия на века, преминали под знака на 
Фрейзър, Бергсон и Айнщайн. В романа на Вирджиния Улф цялата 
английска история полупародийно се оглежда в едно любителско 
представление, а отвъд нея се мержелее и предчовешкото минало -
миналото,   когато   рододендронови   гори   са   изпълвали   площад 
„Пикадили"   и   сред  днешните   подстригани   морави   са  бродели 
игуанодони, мамонти  и  мастодонти. Това минало  е побрано  в 
създанието на застаряващата г-жа Суидин, „склонна да разширява 
границите на мига чрез полети в миналото или бъдещето". В 
характерен пасаж от романа образът пред очите на г-жа Суидин се 
раздвоява    между    прислужницата    със    сутрешния    чай    и 
праисторическото   чудовище,   събарящо   дървета.   Векове   и 
хилядолетия се оказват обхванати в един ден, в един миг; страни и 
континенти - в един град, в едно имение. В крайна сметка те се 
съсредоточават  в   героя,   представен  като  наследник   на  дълго 
историческо и биологическо развитие, като възел от епохи и посоки, 
втъкани в него и избликващи, сътворявани наново във всеки негов 
неповторим, съкровен миг. Съвременният психологизъм разкрива героя 
като парадоксално богат на времена и пространства, като изграден от 
множество светове. 

Това, което съвременната психологическа проза „вдишва", 
фантастичната проза „издишва": разширените мигове на модерното 
съзнание се въплъщават в самостоятелни мироздания, раздвояването 
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на погледа раздвоява вселената и така възникват Tlön, Uqbar, Orbis 
Tertius, където ,,светът отвътре” е въобще светът. Видяна от гледната 
точка на литературната история, научната фантастика се  разкрива не само 
като „отиграване" на Конструктурската позиция, на модерния тип 
рационалност, но и като отклик и преосмисляне на някои специфични 
литературни натрупвания. Неслучайно Вирджиния Улф има и друг 
роман, в които желанието да се обхване пълнотата и парадоксалната 
двусмисленост на пространствените и времевите пластове в човека е 
осъществено вече по „буквален" начин. Орландо, герой-героиня   на   
едноименното   произведение, се   появява   като шестнадесетгодишен   
младеж   от   елизабетинската   епоха,   а   на последните страници е 
млада жена от началото на XX век. Орландо пътува през векове, империи, 
от един пол в друг: „разширените мигове" на г-жа Суидин тук са взривени и 
обгърнатите в героя светове на свой ред са го обгърнали. Защото, колкото и да 
разширява мига г-Жа Суидин, все пак накрая тя трябва да седне и да изпие 
чая си „както всяка друга дама на нейна възраст". В тази необходимост от 
фокусиране на погледа върху чая има, разбира се, ирония, но има и 
въздишка, фантастиката се отзовава на въздишката. Ако Конструкторът е 
патосът да се строят светове, г-жа Суидин е мечтата те да бъдат 
обитавани. Научната фантастика е опит да се съчетаят конструирането 
и блянът. 

Така, при все че в Summa technologiae, пък и на други места, Лем се 
изказва доста неласкаво за научната фантастика /може би угнетен от 
комерсиалното проиграване на потенциите й като жанр, което обръща 
против нея собствения й успех/ и й противопоставя Конструктора като 
фигура достойна, сериозна, будеща уважение и, така да се каже, 
нефантастична, т.е. заета с почтените дела на строителя на светове, - не 
трябва да забравяме, че самият Лем е автор на научна фантастика и че 
щрихираният от него Конструктор може да се разтълкува и като 
автопортет на писателя, пренесен и, един вид, уголемен върху фона на 
буквалистките стремежи на науката. По същия начин, когато героят от 
„Звездотворецът" на Олаф Стейпълдън след дълги странствувания най-
сетне прозира като през мъгла лика на Звездотвореца, един потънал в 
игрите си художник, зает да създава все по-съвършени в естетическо 
отношение вселени, - имаме всички основания да смятаме, че героят е видял 
не друг, а своя автор, самия Олаф Стейпълдън, увлечен в сътворяването на 
светове и същества и съблазнен да надникне в тях. Робърт Шекли с 
типичната за него шегобийска безотговорност поднася тази тема в 
разказа „Травмираният". Тук злощастният автор на вселената напразно 
подава прошение след прошение да му се заплати, изтъквайки 
художествените достойнства и новаторския характер на извършеното. 
Новаторството му обаче довежда до „пробив във времето", който 
засяга и в крайна сметка ощастливява двойка бедни влюбени - така с един 
насмешлив замах Шекли обгръща писателя и героите,  автора на 
„новаторските светове" и  впримчените в авангардизма му негови 
собствени творения. Изобщо твърде често 
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писателят-фантаст не се сдържа и оставя закодиран отпечатък от 
своето демиургическо присъствие в творбата - така, както в „Не по 
нашата специалност" на Д.Плекти космонавтите намират в един 
изоставен звездолет работни чертежи за  собствената си вселена. 
На твореца като че ли не му стига да направи свят - той иска и да го 
обитава, сврян в някое ъгълче във вид на Конструктор, Ваятел на 
галактики и Проектант на мироздания. И с това той издава 
мечтателния характер на своите творения - една съвсем лека, съвсем 
прозирна мараня от нега и бленуване, която пропълзява сред 
съзвездията му. , 

Фантастът, с други думи, е Конструктор, който създава не просто 
светове, а об ита ва ни  светове,  като по такъв начин с невинаги 
съзнавана игрива невъзмутимост - блестящо засвидетелствувана в 
„Космически комедии" на Ишало Калвино - съпоставя историята на 
вселената и аза. Това е странен, наивно-арогантен, неуловим аз, чиято 
основна характеристика е непрестанната весела способност за 
метаморфози. Той се изхитрява да присъствува и в „математическата 
точка", когато всички сме били „страшно наблъскани", и при „големия 
Взрив" - начало на отчуждението, но и генезис на видимия свят, и при 
замесването на планетите с раждането на атмосферата и цветовете, 
когато любителите на същността се скриват в лавата на дълбините, и в 
етапа на „червеното изместване", когато галактиките започват да 
разговарят - според Итало Калвино - с плакати. 

Заселвайки своите новосъздадени светове, научната фантастика 
съизмерва техните пространства с включеното в тях човешко 
присъствие и се стреми към „света на истинската ни природа, за която 
няма брегове и граници" и. Става дума следователно тъкмо за 
„издишването" на разширените мигове на г-Жа Суидин: световете се 
създават, за да бъде постигната отворената за метаморфози и растеж 
истинска наша природа - издишваният свят е човекът. От една страна е 
конструкторският порив да се мислят не думи, не образи, не знаци и 
въобще не мисли, а светове; от друга - игривото художническо усилие, за 
което правенето на светове е начин да се мисли за човека: да бъде 
разбран човекът чрез света и да бъде осмислен светът чрез човека. 

Научната фантастика и г р а е  на Конструктор: тя предлага оня 
вид опредметяване, който Конструкторът, чиято мисия е да 
превръща хартиените светове в действителни, е призван да преодолее. Тя 
подкопава патетичната сериозност на конструкторската позиция и я 
осъществява не като божествен жест, в който словото е дело, езикът 
и действието са неразличими, а като чисто човешко усилие за 
сътворяване на смисъл. 

14 Ка А 6 и н о, И. Космически комедми. С, 1975, с.128. 
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СЪДБА И ГЕОМЕТРИЯ 

И така, научната фантастика гради светове и чрез тези светове се 
стреми да постигне истинската ни природа като безбрежност. Тя 
подхожда към героите си по метода, описан от Урсула Ле Гуин във 
връзКа с героя на „Лишените" Шевек: „И ако трябваше да измисля цели два 
свята, за да го постигне, два свята с всичките им скърби - струваше си" 

15
.   

Научната фантастика вае своите герои и поднася своите прозрения 
за човешката природа, к а т о  строи свои светове. Шевек е физик, 
създател на особена теория за времето, носител на ново 
проникновение   за    най-фундаменталните    характеристики   на 
действителността: неговото откритие не само разбулва неподо-
зирания дьлбинен строеж на Космоса /разбира се, фантастичен/, но и 
преструктурира социалното пространство, тъй като прави възможно 
едно немислимо до тоя момент обединение на цивилизациите. Така 
физическата реконструкция на света се предлага като прозрение за 
човека, а човекът е призма, прозрачен Кристал, през Който трябва да 
блеснат измеренията на непривични светове. 

Тази тенденция да бъде и з р а з я в а н  човекът чрез физическата 
картина на света, и то по-специално чрез пространствено-времевите 

му характеристики, гравитацията, причинността, защото от самите 
основания започва обикновено фантастичното светоустройство, 
довежда Любен Дилов в „Пътят на Икар" до поразителното хрумване 

за особената свързаност и дори сливане на „сърце" и „пространство" - 
свързаност, в която се крие патосът на цялата творба. Пулсът на 
героя Зенон Балов е послужил като модел за часовник, който отмерва - 
във време - нарастващото разстояние между астероида-звездолет и 

Земята: така разстоянието се изчислява чрез ударите на сърцето, но 
и самото сърце на героя - развитието, което той претърпява, 

копнежът по неизразим нов живот, който постепенно го завладява - се 
измерва чрез пространство-времето на изминатия път. Пътят е 

дьлбинният, безшумен фактор, който довежда до драматични промени; 
самото пространство е, изглежда, пластичната сила, която преизвайва 
и героите, и техния свят. Това, което се случва в романа, може да се 

случи само със същество, което се съизмерва с огромни мащаби - със 
сърце, което отчита космически разстояния. Макар че героите са 

затворени първоначално в тесния и дори дребнав вътрешен свят, света 
на звездолета, затворени буквално в кухината на един скален къс и 

преносно - в своите взаимоотношения, в своите страхове и заблуди, - 
по-съществен се оказва оня като че ли недочувай отначало зов: зовът 
на заобикалящия ги космос, зов, който преди да е достигнал до 

съзнанието, успява да проникне в кръвта, в наследствеността, в 
азбуката на човешката генетика и да се прояви в една нова и невиждана 
раса. 

Прочитът на човека посредством пространствено-времеви 
структури кара Дилов да определи тази нова раса, това възможно по-
виеше състояние на човека - раждането на „галактическата 
цивилизация" и „космическия човек" - като „сливане с 
пространството" и като „преминаване от живот в триизмерността 
Към Живот в четириизмерността". Така пространство-времето на 
пътя се изразява чрез сърцето, но и сърцето се вае, създава се от 
пространство-времето: същностните характеристики на човека се 
възприемат като функция на особеностите на пространство-времето. 
„Сърцето" се придава към континуума, превръща се в допълнително 
„антропно" измерение, взаимно изразимо с останалите, така, както те 
помежду си са взаимно изразими

16
. Стига се до „сливането" между човек и 

континуум. 
Става дума очевидно за драстична промяна в онази цялост, която 

бихме могли да назовем „човекосвят". Древният човек се движи в своя 
активно съдействуващ му или противодействащ космос и навсякъде 
носи своята съдба, която извайва пространството и времето по начин, 
благоприятен за осъществяването й. Модерният човек не притежава 
съдба - пространството и времето му не се формират под натиска на 
властвуваща над движението му сила, която трябва на всяка цена да 
постигне своето и затова гради обстоятелствата според нуждите си. 
Напротив, самото му с в о б о д н о  д в и ж е н и е  създава някакъв 
специфичен пространствено-времеви континуум, който на свой ред се 
оказва решаващ за него. Героят може да тръгне наляво или надясно, в 
миналото или в бъдещето /както не случайно е в научната фантастика/ 
и онова, което ще намери, ще бъде всичко друго, но не и някаква своя 
предначална идентичност /да кажем, от рода на „убиец на баща си и 
съпруг на майка си"/. Изразът „да намериш съдбата си" -подразбиращ, 
че всъщност си търсил нещо различно, бягал си може би от нея, - тук звучи 
анахронично. Не съдбата си - една „предопределена" 
себетъждественост на героя, за която се трудят всички световни 
сили, - а просто друга локализация, друго положение спрямо 
пространствено-времевите координати намира модерният човек. Но 
тази локализация, това особено, друго положение решават живота му. 
Модерният герой намира „съдбата" си к а т о някаква локализация, 
докато древният герой намира локализацията си к а т о  съдба. 

Нещата ще станат може би по-ясни, ако се върнем за малко към 
класическата трагедия на съдбата - „Едип цар". Фатумът на Едип 

16
 Термитът „антропен", зает от научните хипотези за „антропния принцип", тук се 

употребява само в рамкте на научнофантастичното светостроителстбо, което 

предполага фундаментална съотнесеност  между сду човека и физическия свят. 
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омагьосва пространството, така че когато се отдалечава, той върви 
право към това, от което се отдалечава, и местата, запазвайки 
номиналната си определеност, по един злокобен начин подменят своята 
същностна спрямо Едип определеност. Тива е Тива, но е същевременно 
неродното място, к ъ м  к о е т о Едип бяга, и родното място, о т  к о е т 
о бяга. Отдалечаването се оказва приближаване. Зад привидната си 
себетъждественост пространството е объркано, с обратен знак е и 
тази парадоксалност - сливането на онова, което е, и онова, което не е, на 
тук, където трябва да бъда, и там, където не трябва да бъда. И всичко 
това е следствие именно от жребия на Едип. Съдбата му - да убие баща си и 
да се ожени за майка си - прави континуума, подменя местата, обръща 
посоките: тук фатумът властва над пространствено-времевия свят, 
предшествува пространството и времето и ги създава според нуждите 
си. Или по-точно Казано, унищожава ги - всяко място за Едип е място, 
където той става убиец и кръвосмесител; движението е июзорно, тъй 
като никакво движение не може да го „премести" от съдбата му. 
Вселената на Едип е в такъв смисъл „точковидна", така, както е и 
извънвременна, изцяло съвпадаща с един предшествувал раждането 
му, постулиран акт. 

В модерната вселена, напротив, всичко е предшествано от 
човешкото движение, което сътворява пространствено-времевия 
свят, и този пространствено-времеви свят на свой ред изгражда героя, 
„запълва" го, както Едип е запълнен от съдбата си. В „Края на 
вечността" на Айзък Азимов светьт е разделен на „време" и „вечност", 
при което „вечността" е институция, реализираща постоянни намеси в 
историческото време с цел да го усъвършенства. Необичайната 
структурираност на вселената се дължи на възможността да се 
пътува във времето, т.е. на особен тип човешка подвижност. На този 
парадоксален фон се разгръща жизненият път на героя. В началото 
Харлан е „вечен" - един от малцината избраници, които се грижат за 
подобренията във времето, за увеличаването на „общата сума на 
човешкото щастие". По-късно любовта му към Нойс - жена, която 
смята за „временна", - го тласка към трескаво мятане от епоха в епоха, 
към безумна надпревара със „затварянето на кръга" - с опасността 
времето да се зацикли в нескончаема повторяемост. Най-сетне 
двамата влюбени - жената се оказва пратеница на „скритите векове", на 
далечното бъдеще, което си има своите основания да разтури 
„вечността" - решават да останат в XX век, в свят, непознаващ 
пътуване във времето. „Краят на вечността" е роман за един избор, 
който Харлан прави в полза на любовта, риска и творчеството и този 
избор - не само личен, но и, така да се каже, космогоничен - е избор на 
определен тип пространство-време /в случая това е класическият, 
„забраняващ" пътувания във времето континуум/. 

По аналогичен начин героите от „пътят на Икар" избират било 
„затвореното пространство" на планетното съществуване, било 

откритото „четиримерно" пространство на едно ново, космическо 
състояние, било - както прави Зенон - опасното Икарово излитане може би 
към гибел, може би към непознати измерения. Забележителното е това 
съвпадане на личностно и „космогонично": житейският избор се 
реализира като „избор на вселена". Героят се определя от своята 
локализация, от специфичния си тип времепространопвеност: у Дилов, ако 
предпочетеш триизмерността и гравитацията, оставаш същият; ако те 
притегли четиримерността и „сливането с пространството", ставаш 
друг. Това не е непременно съзнателен избор - в „Пътят на Икар", 
както вече споменахме, промените са до голяма степен 
непредвидено следствие от самото пътуване. Съществено е, че 
континуумът, преоформен по някакъв начин от свободното човешко 
движение, на свой ред започва да диктува живота на героя. 

Едип се опитва да избира, но изборът му се проваля поради 
метаморфозираното от съдбата му пространство, което го среща с 
онова, от което той бяга; научнофантастичният герой избира ту един, ту 
друг тип пространство-време и чрез този избор се осъществява. Във 
вселената на Едип човек носи съдбата си и така оформя своето 
пространство-време; в научнофантастичната вселена човекът поема 
като свое някакво пространство-време и т о в а  е н е г о в а т а  с ъ д б а. 

Парадоксът е, че колкото по-преплетена е съдбата на Едип с 
пространството, в което тя се осъществява, тъй като то е 
омагьосано от нея пространство, толкова по-автономен е Едип -
противостоящ, борещ се, несьвпадащ като чисто човешка позиция с 
подвелото го чрез собствената му съдба „точковидно" пространство. В 
този смисъл Едип е „извънлокален". Докато Харлан, свободен в една 
безразлична и дори подвластна на съзнателните му манипулации среда - 
среда, която е на пръв поглед максимално пасивна, чужда и обектна, -в 
последна сметка се изразява именно чрез тая среда, отъждествява 
собствените си позиции с нейните същностни характеристики: било 
като „вечен", било като „зациклен" в бясното /предизвикано от 
страстта/ мятане между времето и вечността; и най-сетне - като 
избрал времето. Личностната позиция е следователно винаги някаква 
„координатна система". Няма извънвременна и извънпространствена 
позиция'- всяка позиция е и локализация. Пространство-времето не 
противостои - то винаги е свързано в един общ с човека континуум. 
Диктатът на пространството и времето в модерния космос е също 
така неотменен, както диктата на съдбата в Едиповия. 

Л1обопитно е, че при подобна съотнесеност проклятието /като 
особен вид злокобно повишена съдбовност/ е също, така да се каже, 
преобърнато. Не проклятието предшества и определя времето и 
пространството /така, както проклятието над Ахасфер „причинява" 
неговото безсмъртие/, а напротив - в разказа „Мортилия" на Агоп 
Мелконян стрелката на времето е обърната по посока на една „обратна 

  

32 33 



еволюция" и самото обръщане на времето е проклятието. Дали става 
дума за факт или за бълнуване на героя в случая е без значение -
съществена е решаващата роля, която се приписва на континуума: з а 
п ъ л н е н о с т т а  на героя от пространствено-времевите 
характеристики на света, фундаменталната с в ъ р з а н о с т  между 
човека и тези характеристики. В „Мортилия" времето е преобърнато 
чрез преобръщане на генетичната спирала: както и при пътуването във 
времето с всичките му последствия, човекьт е представен като 
космогонична величина. 

Запълнеността на героя от физическите характеристики на света с 
особено призрачна сила се натрупва в мотива за времевия двойник -
сблъсквайки се със себе си във времето, така, както Харлан при едно от 
опасните си посещения в дома на Нойс чува шум, а при следващото, 
мервайки тъмния си силует, разбира, че той е бил този, който е шумял, 
- героят се сблъсква не с друго, а с истината за своята същност като 
функция на пространствено-време ви координати. Във „Вие, 
зомбитата" на Хайнлайн, сновеики напред-назад във времето, героят 
успява да стане своя майка, баща, чичо, работодател и още няколко лица 
- пространствено-времевата парадоксалност буквално го „изтъкава" от 
себе си. Пародията - множество други подобни пародии съществуват 
както в световната, така и в българската фантастика 
- още по-отчетливо подчертава съдбовната зависимост на модерния 
герои от континуума: създавайки го, той е създаван и определян от него. 

Двата вида съдбовност са съпоставени с приказно-поетична 
прелест в разказа на У. Ле Гуин „Огърлицата на Семли". Семли, 
обеднялата принцеса, която решава да възвърне отдавна изгубеното си 
наследство - огърлица, струваща цяло царство, - а с нея и блясъка на своя 
западащ род, се обръща за помощ към майсторите, които са направили 
накита и които са във връзка с високо развити космически цивилизации. 
След едно пътешествие в „дългата нощ" Семли се завръща със своя 
трофей. За нея са минали няколко дни, но дома си заварва опустял, 
съпругът, заради когото се е впуснала в това приключение, е мъртъв, а 
дъщерята, оставена като бебе, й е връстница. Този познат приказен 
мотив - няколкодневното залутване във вълшебен свят, което в 
обикновения свят трае години, - преплетен със съдбовността, 
надвиснала над един обречен род, е осъществен от Ле Гуин чрез т.нар. 
„парадокс на близнака", - изведения от Айнщайновата теория парадокс за 
пътуването със субсветлинни скорости, което забавя течението на 
времето. Роканон, представителят на космическите цивилизации, 
които вижда Семли в галактическия музей, разсеяно се опитва да си 
спомни колко ли години ще са изтекли на планетата й, когато нейното 
кратко пътуване завърши. „Понякога имам чувството - казва той, 
поразен от царственото достойнство на Семли, -... че съм се препънал в 
ръба на някаква легенда или трагичен мит, които не разбирам ..." 

И действително е така, периферията на трагичния мит - за един 
род, за неговата съдбовна обреченост и за трагическата ирония на 

опита му да избегне съдбата - се е мярнала в полето на модерното 
зрение. Ролята на съдбата обаче тук е изпълнена от Айнщайновия 
пространствено-времеви парадокс; обречеността в последната си, 
зрелищна фаза се оказва функция на метриката. Влагайки мита в една 
модерна вселена, Урсула Ле Гуин показва, че в тази вселена 
континуумът е фатум. 

ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПРОСТРАНСТВОТО И ВРЕМЕТО 

Избирайки един свят, научнофантастичният герой избира себе си и 
съдбата си; той намира себе си к а т о  свят. Тази връзка не е външна и 
случайна: това е действително своеобразен „антропоконтинуум". 
„Хроноклазмът" е едно от типичните следствия от свързването на 
човек и пространство-време в един континуум: причинно-
следственият ход се нарушава поради осъществената чрез движението на 
човека намеса на бъдещето в миналото. Класически пример за такава намеса 
е „И гръмна гръм" на Рей Бредбъри - неволното убийство на една пеперуда 
в праисторическото минало довежда до като че ли незначителна, но 
всъщност зловеща промяна в съвременността на убиеца. Промислена 
до край, възможността да бъде създадена „машина на времето" води до 
разцепване на света в паралелни вселени /една, в която пеперудата е 
стъпкала, и друга, в която не е/ или до затваряне на кръга, както ХХ-то 
пътешествие на Йон Тихи, където възникването на слънчевата 
система, историята на земята и цялата човешка култура се обясняват 
с дейността на организация от бъдещето. Така наличието на 
наблюдател се оказва фундаментална величина, космогоничен фактор. 

Онтологическата сплетеност на човешкото присъствие и 
фундаменталните характеристики на мирозданието, на корените на 
човешката природа и физическата природа на света се изявява като 
зависимост между пространствено-времевите величини и наличието на 
наблюдател. Посредникът, който осъществява тази зависимост, е 
човешкото  движение.  Именно нарасналата човешка подвижност е 
условието за създаване на антропоконтинуум; затова, парадоксално, 
научната фантастика предлага такъв тип зависимост на човека от 
пространството и времето, която на практика е преодоляване на 
пространството и времето - снемане на пространствената и 
времевата ограниченост на наличния човек. В „Пътят на Икар" 
сливането с пространството е не друго, а освобождаване от неговите 
разстояния; волно, шеметно господство над мащабите му. 

Подвижността в пространството в научната фантастика означава 
разгръщане на безмерни далнини. Визиите на безкрайността са измежду 
най-типичните черти на научната фантастика. Те не се изчерпват 
със звездните бездни - често върху тях се наслагват 
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пустините и моретата, лесовете и снеговете, смразените мъртви 
пейзажи на зареяни в дълбините на космоса планети. Сред тази 
панорама се очертава силует на човек - почти прозрачен понякога, 
просто една зирка към необятните гледки, защото съществен е именно 
фактът, че той има тези гледки, че е съпричастен към такива 
разстояния. Насочването на погледа към „вътрешното 
пространство", провъзгласено от „новата вълна" във фантастиката, 
предлага още едно разширяване на перспективата. В „Понеделник 
започва в събота" братя Стругацки отбелязват, че „освен нашия 
обикновен свят с измеренията на Риман" п познати са и множество 
други светове, пространства, нива на съществуване, включително 
„полуабстрактен свят, неусетно построен от цели поколения 
композитори". В съответствие с това твърдение пространството в 
романа е „шуплесто", цялото в ниши, отверстия, неочаквани 
закривявания; истинско смешение на епохи и светове; коктейл от 
невероятни съседства. Дали ще е пустинно, едва-едва смутено от 
самотни планети, самотни звездолети, самотни, взряни в 
ненарушимата нощ пътешественици или ще е деформирано, начупено от 
стълбички, които не водят доникъде, от коридори, които свършват 
в други коридори като лабиринтите на Борхес, -фантастичното 
пространство е едно от омагьосващите творения на новата 
литература. 

През него героят пътува и тези пътешествия не са обикновени, а 
непременно много далечни. Той обаче може да бъде и посетен, смисълът е 
същият. Пришълецът е сгъстено пространство, начин да ни 
заговорят далечните. Какво е посланието на изкуственото космическо 
тяло от „Среща с Рама" на Артър Кларк, където дори контакт липсва, 
защото липсва партньор, - ако не самото напомняне, че има безпределни 
простори? И какво ли друго „съобщава" Вероника, машината-сирена от 
„Пътят на Икар", та Зенон се хвърля да я последва през - както той се 
надява - вратата на другата вселена? 

Простичката нота на тази вест често е достатъчна, за да изпълни с 
вълнение световете на научната фантастика. Дори взета сама по себе си, 
тя предполага радикални преустройства. За нея обикновените -
обикновени в смисъл на „жалката константа на Айнщайн"1( - скорости не 
са достатъчни. Светът трябва да се изгради по такъв начин, че те да 
станат милионократни, или, ако скоростта на светлината се приеме все 
пак за пределна, необходимо е пространството да се пренареди така, че да 
позволява „субпространствени" /от една точка във вселената до много 
далечна точка в същата вселена/ или „квантови" /от една в друга вселена/ 
скокове. Скоковете на свой ред предполагат хиперпространство, 
нагънато пространство, спирално пространство, 

"Струаацки,  А. и Б. Трудно е да бъдеш бог.С, 1979, с340. и    
Д и л о в, Л. Пътят на Икар. З.изд. Пловдив, 1984, с.320. 

перпендикулярно пространство. Понякога пространството направо се 
„занулява" /както е у Ефремов/. 

В така конструираното мироздание пространството би могло да се 
дефинира като „свобода за придвижване" или „реене без предел" -
спрегнатостта на човека с пространството, на „сърцето" с 
„разстоянието" се изявява като ориентация на физическите 
характеристики на света към човека. Ако човекът се превръща в 
допълнително, „антропно" измерение на континуума, то и самият 
континуум се включва в една човешка перспектива, хуманизира се. В 
това отношение научната фантастика представлява естествен 
порив към противодействие спрямо разбулените от науката всемирни 
пейзажи - към „стопляне" на ледените им предели. 

Преодоляването на пространството е неизбежно свързано с 
преодоляване на гравитацията. Научнофантастичните вселени, така да 
се каже, не притежават маса. Те са бляскави, чисто енергетични 
творения. Гравитацията нерядко се появява в тях като пратеник или 
емблема на злото; тя се отъждествява с нещо инфернално, с някакъв ад на 
чистата вещественост. Такава е „желязната звезда" от 
„Мъглявината Андромеда" на Иван Ефремов - злокобен паяк, който 
заплита в гравитационните си мрежи полета на героите; „желязната 
звезда" е олицетворение на безпримесната „тегловност", на 
веществеността. Тя е царството на мрака, пъкълът. Подобни 
обертонове се долавят и в „Пътят на Икар" - планетният тип 
съществуване е „затвореното пространство", гравитацията, 
спирането на развитието, страхът от новото. То е низшето, най-
долният етаж на съществуването. Разбира се, гравитацията има и 
своя реванш в научната фантастика /като силата, която свързва, 
обединява, осъществява срещи; като принцип на разбирателството и 
близостта/ така, както го имат и пространството, и времето. Засега 
обаче съществено е да подчертаем порива към тяхното надмогване. 
Този порив е стъпка към копнежа по човек, необременен от тяло, човек, 
който - нека отново употребим израза на Дилов - „се слива с 
пространството". Към този въпрос ще се върнем отново. 

Същият порив се отнася и до времето, което ни изправя пред много 
по-мъчителни затруднения, отколкото безтегловността, липсата на 
въздух и други подобни пречки, спъващи свободното движение в 
пространството. Ограничеността на времето е двойна: количествена - 
като човешки срок, който е тежък проблем и за пространственото 
придвижване /един хилядолетник би гледал, навярно, с по-лека ръка на 
наличието на пределна скорост; както отбелязва Хорхе Луис Борхес в 
„Безсмъртният", безсмъртният пътник, който кръстосва света, 
някой ден ще е пил от всички реки - за един безкраен период от време на 
всички хора ще се случи всичко.../, и качествена - като „затвореност" на 
всяка друга епоха отвъд настоящия миг. 

Първата преграда се снема, както и при преодоляването на 

  

37 36 



пространството, с помощта на свръхскорости, които забавят 
течението на времето. Втората се превъзмогва с всички мислими 
средства: „наследствена памет" /Джек Лондон/ или „комуникация с хора 
от миналото" /Олаф Стейпълдън/; „хроноскопия", позволяваща пряко 
наблюдаване на миналото, без самият наблюдател да се е пренесъл 
в него - формите от предишните времена преминават пред очите му в 
цялото си ненакърнено великолепие /"Сянката от миналото" на 
Ефремов - въобще Ефремов е създател на редица образи на съхраненото 
време, нещо, което е свързано с концепцията му за „мъката на 
историята", за нуждаещото се от „изкупление" инферно на миналото; у 
братя Стругацки в „Завръщане" хроноскопията вече се осъществява 
чрез Колектор на Разсеяна Информация/; замразяването и парадоксът на 
близнака отпращат наблюдателя в бъдещето - нерядко с цената на 
драматичен сблъсък /'Завръщане от звездите" на Лем/; а изобретената 
от Уелс машина на времето пътува и в двете посоки. 

Пътуването във времето не само осъществява непосредствено 
преживяване на други епохи, разширявайки по един драстичен начин 
сферата на личния опит на героя; не само допуска манипулации и намеси, 
които водят до дълбоки промени в каузалността - то придава крайно 
необичайна структура и на настоящия миг като нещо строго 
индивидуално, съкровено, като нещо, отнасящо се до интимното 
преживяване на света от човека. Настоящето на пътуващия във 
времето герой се оказва един вид „личен багаж" - индивидуалното време 
получава обособен физически смисъл, „развързва се" от времето на 
останалите обекти и може да се „пренася". То се надстройва „над" 
времето на света,.в който героят се движи, и предизвиква нещо като 
„етажиране" на настоящето. Подобни ефекти, разбира се, не са новост за 
литературата; през нашия век мнозина първостепенни творци са 
изследвали несъвпадането между вътрешното, психологическото, и 
външното, обективното време. В научната фантастика обаче това 
несъвпадане има не толкова количествен смисъл - да кажем, осъденият на 
смърт от хитлеристите писател в разказа „Тайното чудо" на Борхес 
преживява цяла година интензивен творчески труд в секундата преди 
разстрела си, - колкото качествен: чрез движението на героя се 
етажират различни епохи и в неговото лично време тези епохи са 
симултанни. Това е дръзка идея, игра с вечността, защото вечността 
несъмнено би била оная зрителна позиция, от която всички времена са 
видими. Струва ми се, че - въпреки Уелсовия изобретател на машината на 
времето и въпреки Азимовите „вечни" - научната фантастика е все още 
длъжница на това свое откритие; все още не е проникнала в 
съществото с такава страшна времева перспектива. Или и през 
времето човек би пътувал със свойствената си разсеяност, с оная 
смесица от жажда за сензации и скука, с която туристите се тълпят 
край всякакви руини? 

Етажираността на времето може да се дължи не само на пътуване 

във времето, а - както е в „Часът на бика" на Ефремов - отчасти на 
пътуване в пространството, отчасти на други методи. В този роман 
ученици от далечното бъдеще /един етаж/ се запознават по най-жив и 
пластичен начин с историята на експедиция /втори етаж/, посетила 
планетата Торманс, която е на ниско, „инфернално" стъпало на 
общественото развитие /трети етаж/. Оттук надолу продължават 
многобройните впускания в историята, в това число е и нашето 
настояще; така и времето на читателя се включва в обзираната 
историческа спирала и погледът му се пресича с погледите на 
надвесените от далечното бъдеще деца. 

„Относителност" на пространството и времето от типа, който ни 
предлага Ефремов, се среща често. Пътувайки в пространството, героят 
намира едно утопично бъдеще /така е още от „Утопия" на Мор/ или ада на 
историческото минало /"Трудно е да бъдеш бог" на братя Стругацки/. 
Възможно е той да се „завърне" в земното бъдеще, ако е пътувал със 
суперскорости /'Завръщане от звездите" на Лем/, или там някъде, на 
огромно разстояние от Земята, да преживее съдбоносни мигове от 
нейната история /"Когато си в лодката" на Павел Вежинов/ И обратно, 
пътуването във времето пренася героя в паралелно пространство, 
както е у Саймък, който предлага цяла феерия от разделени на една 
секунда земи, където предидущата секунда съвсем не е предидуща, а 
някаква друга секунда, друг свят, живял по друг начин, развивал се 
различно. 

Пътувайки в пространството, героят намира други времена; 
пътувайки във времето - други вселени. Измеренията на континуума се 
оказват преодолими не само поради особеностите на собствената си 
структура, но и едно чрез друго - поради особената си съотнесеност. 

Така теорията за времето, коята създава Шевек от романа 
„Лишените" на Ле Гуин, става основа за абсолютно преодоляване на 
пространството, макар и само в информационен смисъл. „Ансибьлът", 
изобретен благодарение на тази теория, е апарат за мигновена връзка 
между които и да било две точки от вселената. Същината на 
теорията, довела до такова постижение, е в математическото 
обхващане както на движението, промяната, развитието -
последователността на явленията, така и на тяхната повторяемост, 
цикличност и мозаечна устойчивост - тяхната симултанност. 
Теорията, иначе казано, дава физическо разрешение на апориите на 
Зенон. 

Физическото единство на последователност и симултанност е 
демонстрирано в историческото съсъществуване на минало и бъдеще - 
утопичното общество върху суровата планета Анарес съвпада по 
време със своето минало върху планетата-майка Урас. Двете планети са, 
от една страна, симултанни, от друга - различни моменти в една 
последователност, етапи на развитие. 

Урас е миналото на Анарес, но Анарес е личното минало на Шевек, 
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който напуска родната си планета, за да отиде на Урас и по един 
типичен начин надстроява своето индивидуално време над 
историческото си минало. Чрез движение в пространството топ 
осъществява пътуване във времето, така че именно чрез него 
отношението симултанност-последователност между двете планети се 
актуализира; актуализира се в двата си аспекта и, така да се каже, в 
двете посоки - и като напредък, и като завръщане, фактически 
движението на Шевек се осъществява като две завръщания - в първата 
глава той се връща към социалното си минало на Урас, в последната -
към личното си минало на Анарес. За него това са моменти от 
собствената му мъчителна еволюция: по такъв начин и личното му 
време съчетава развитието и цикличността, завръщането като 
напредък и напредъкът като завръщане. „Всяко пътуване е връщане" -
отбелязва основателката на анареското общество, т.е. всяко 
пътуване е и непътуване, зануляване на пътя. 

Самият ход на повествованието редува епизоди от два времеви низа и 
от два участъка на пространството - двете планети. Събитията са 
дадени и като съсъществуващи мозаечни отрязъци /сюжетът 
подчертава еволюцията, изменението, последователността/, и като 
единство от застиналост и протичане. Така успоредното проследяване на 
два прекъсващи се един друг времеви тока, възстановявайки 
хронологията, проявява и вцепененото „съм" на симултанността. 

С други думи, физическото време на фантастичната вселена е аналог 
както на житейското време на героя, така и на художественото време на 
сюжета. В това умножаване на перспективата са вложени 
съществените черти на фантастичния антропоконтинуум: 

Героят е осмислен като някакъв тип пространствено-времеви 
отношения, в случая - като единство от последователност и 
симултанност. 

Героят е представен като „антропно" измерение на единния 
антропоконтинуум - у Ле Гуин това е осъществявана чрез човека 
тенденция към обединяване на вселената. Шевек е „агент" на 
целостността на света, космогоничен фактор. Ансибълът е 
съществен и като инструмент, и като метафора за такава космическа 
цялост. 

Своето участие в единния континуум героят реализира като 
преодоляване - относителното преодоляване на „затвореността" на 
времето и абсолютното, що се отнася до пренасянето на информация, 
преодоляване на пространството. Движейки се, научно-
фантастичният герой създава светове, в които подобно движение е 
възможно, и заедно с това самият той се превръща в способен-на-
подобно-движение-човек, в преодолял пространството и времето 
човек. Бихме могли да назовем този процес„ойкуменизиране" на космоса. 

РАДИКАЛНИЯТ ДРУГ 

Можем да го наречем „ойкуменизиране", тъй като всевъзможните 
съвсем не-айнщайновски деформации на пространството /"твърдо" 
преместване, квантови скокове, зануляване/ имат за резултат 
превръщането му в м яст о  за срещи. Някога знак за величието на 
твореца или за чудото на сътворението, днес звездното небе е по-скоро 
емблема на безчовечното. „В цялата тази чудовищност няма нищо, 
което човек като мене би могъл да приеме за добро, за красиво, за 
величествено..." - оплаква се Томас-Мановия герой Серенус Цайтблом. 
Според него „страхотиите на физическия космос" са от гледна точка на 
хуманизма „непродуктивни". Игрите на светове са в такъв смисъл опит да 
се направят „страхотиите на физическия космос" хуманитарно 
продуктивни. Героят не просто странствува - странствувайки, той се 
среща, изправя се пред някакъв Друг и така насища „квинквилионете" с 
хуманитарна проблематика. 

Другият може да се окаже себеподобен или поне не чак дотам 
различен, че да не може да бъде любовно пожелан. Еротиката, 
безпределността - така е у Ефремов, такива са странните любовни 
истории на Урсула Ле Гуин. Любовта се явява като спасителка на 
антропоцентризма - както въобще в по-обширен план темата за 
„контакта". Антропоморфността на Другия, доказана чрез самата 
възможност за разбирателство, потвърждава космическата 
целеустременост към човека и с това - ненакърнената значимост на 
човека. Съвсем иначе стоят нещата, ако Другият се окаже радикално 
различен - толкова различен всъщност, че да е проблематично самото 
му забелязване. Радикално различният знае по различен начин и поради 
това има различен свят - така той разколебава човешкия свят. Това 
разколебаване на света е съществена черта на фантастиката от 
последните десетилетия. Ако фантастичните преустройства на 
физическия космос го „ойкуменизират", т.е. правят го обходим, 
превръщат го в място за авантюри и вълнуващи срещи, 
интерпретирането на срещата като сблъсък с някаква несводима до 
нищо човешко другост наново „вледенява" пространствата. 

Така всъщност срещата се въвежда само за да се проблематизира. 
Радикалният Друг може да се представи като непроницаемост, т.е. 
срещата да не се състои, да се осъществи като разминаване. Втората 
възможност е мистичната приобщеност - разбирането като взаимно 
проникване отвъд формите и изразимостта. Най-сетне, правят се 
опити - конструкторски опити, можем да кажем, - за моделиране на 
радикално Другия. Общото в трите случая е критиката на човека като 
„мяра за всички неща". Човекът се разглежда като ограничен - в 
нравствен и познавателен смисъл. Така спечеленото откъм физическа 
подвижност - преодоляването на пространството и времето - нерядко се 
оказва подстъп към една загуба: „реенето без предел" отвежда към 
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осъзнаването на ограничения от по-съществен вид. 
Радикалният Друг е тъкмо такъв друг, за когото не може да се каже 

нищо. Ако срещата с него - макар и по-скоро несъстояла се среща - се 
въвежда във фантастичните светове, това е плод на усилието да се 
формулира някакъв нов хуманизъм, основан на максимата, че човекът не 
е мярка на всички неща. 

Несъстоялата се среща е една от централните теми в 
творчеството на Лем. Невъзможна е срещата с друго време - такъв е 
смисълът на любовното разминаване в .Завръщане от звездите". 
Невъзможна е срещата с чуждо пространство /разказите за 
навигатора Пиркс/. И най-вече, невъзможен е контактът с друг разум - 
„Соларис", „Едем". Не е възможно да се срещне човешкото с 
извънчовешкото, човекът като носител на своя свят - с онова, което 
решително излиза извън тоя свят, което никога не е чувало за него и е 
равнодушно към него, със света отвъд нашите биологически и 
исторически сложили се представи и мерки - свят, който се оказва чужд, 
хладен, неконтактуващ, несводим до каквато и да било екзотика. 

Това, което прави срещата неосъществима, е виждането на 
д р у г о т о  к а т о  с в о е -  упоритото му свеждане до човешкото. 
Заобиколени от подчертано пищния, разточително претрупан с 
неразгадаеми детайли свят, героите от „Едем" нямат друг изход освен да 
го интерпретират с неизброими „като", съзнавайки, че отвъд 
техните земни сравнения остава именно същината, неземната 
специфика на тази действителност. Двутелът, непонятен обитател на 
непроницаем свят, се появява и повествованието като че ли се 
устремява в руслото на контакта. Но в резултат на тоя „контакт" 
всичко става още по-неясно. Самият двутел е очевидно изправен пред 
неразгадаема /макар и собствена/ действителност, която се опитва или 
не смее да интерпретира; за посредник между него и хората служи 
машина-интерпретатор; но тя сама се нуждае от по-нататъшна 
интерпретация, която всеки от участниците в разговора 
доинтерпретира, - една гротескна картина, която в „Соларис" и 
„Гласът на бога" Лем задълбочава и усложнява. Двутелът е обозрим 
поне физически, океанът не може да се възприеме цялостно дори 
зрително. У нас остава само смътната догадка за един титаничен 
разум, за неговия вглъбен размисъл, за формите на неговото 
любопитство, за огромното му аз, самотно изправено срещу Космоса в 
един „вековечен монолог", и може би за неговата „хуманност". В 
„Гласът на бога" чуждото е изнесено дори извън сферата на чисто 
сетивния контакт, който присъствува така изобилно в „Едем" и - вече не 
толкова пряко - в „Соларис"; то се улавя само посредством 
приборите. Неутринното лъчение, напомнящо „разумно" съобщение, е 
обяснено по няколко, еднакво правдоподобни, но драстично различаващи се 
начини. В Крайна сметка то не е разбрано, окончателен отговор няма. Лем 
не дава окончателни отговори, не довежда до единствено 

решение. Той оставя фантастичната вселена да се разпадне на 
множество варианти, на множество гледни точки, на множество 
еднакво валидни тълкувания. Въвеждането на среща с извънчовешко 
присъствие действа като катализатор за разчленяването на единния - 
доколкото не е бил поставен под въпрос - свят на героя в система от 
светове, често без никакви допирни точки, затворени в себе си, 
недиалогични. Зад простото, лаконично, натрапчиво до кошмарност 
събитие в перспектива се разгръща панорама от отдалечаващи се 
хоризонти - вероятно светове, в рамките на които би могла да бъде 
закономерна реалността на събитието. Сблъсъкът довежда до 
разпадане на цялостното мироздание, до неговото умножаване. 
Срещата у Лем е активатор на множествеността на световете. 

Стремежът на писателя очевидно е да се доближи до трагиката на 
съществуването във вероятностен свят - свят, който постоянно 
трепти и никога не е напълно „фокусиран", удобно определен, сигурен. 
Самопознанието на героите му идва именно като резултат от борбата с 
тази неразрешима множественост - дълбоко в себе си те не могат да я 
приемат, съпротивляват й се, търсят „единствения" отговор. В 
това търсене нерядко земните партньори се раздалечават и помежду си  
- така всеки се оказва затворен не само като земно същество срещу 
неземно, но и като земен индивид срещу друг земен индивид. 
Ситуацията, с други думи, става все по-неразрешима. Тъгата на 
неразрешимостта е спечеленото от героя - и заедно с това едно 
състояние, което би могло да се определи като „умъдряване": един 
отказ от окончателни отговори, който не е отказ от въпросите. Това е 
състояние на своеобразна откритост към света - дружелюбно и 
изчаквателно, толерантно към правото на Другото да има своите 
тайни. „Това не си ти" - такъв е урокът - невъзможно е всичко да 
вместиш в собствените си мерки. Нещо подобно има в неизразимото 
докрай прозрение, постигнато от Келвин в „Соларис" - оттам идват и 
ведрината, и тъгата му. Ако не път към Другия, „несъстоялата" се 
среща може да бъде път към себе си. 

Срещата може да се осуети не само поради възприемането на 
другото като свое, но и, обратно, поради възприемането на с в о е т о 
к а т о  друго.  Става дума за опасността от фантоми, породени от 
собствената психика, техника, култура. В несводимата до човешките 
навици действителност човекът се натъква на призраци, които за него са 
- нерядко с фатални последици - напълно реални. В разказа „Патрул" на 
Лем пилотите взимат за реален обект образа, предизвикан от 
повреда в апаратурата, и фантомното порождение на земната техника ги 
повлича в чуждото и неразбрано от тях пространство, което с 
безразличие ги поглъща. В „Соларис" сблъсъкът с един нечовешки разум се 
превръща в сблъсък с привиденията от собствените душевни 
„подземия". В „Ах, тази Алиса!" на Сам Лундвал задачата, пред която са 
изправени героите и която всеки с различен успех решава, е да се 
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отграничи въображаемо от действително - и най-добре разбира 
природата на действителността оня, който е схванал силата и 
природата на собственото си въображение: такъв герой най-дьлбоко е 
прозрял в себе си и с това се е превърнал в „светотворец". Той може, 
като Кат, да се отправи към утопичната страна на осъществените 
желания. 

Възприемането на своето като друго е свързано с класическия 
мотив за сянката. Сянката е добилата самостоятелно съществуване 
тъмна страна на човека. Тя може да изникне - по някакъв начин -
директно от душевните мрачини, така, както в „Соларис" океанът 
„изведа" от героите мъчителното, болното, виновното в тях. Но тя 
може и да се проектира върху съвършено непричастни създания и понеже 
сянката е по същество онова, което не искаме да признаем за свое, тя 
най-често се проектира именно върху чуждия, несвоя - върху пришълеца. 

Класическа „проекция" от този вид е Чудовището на Франкенщайн. 
Невинно, кротко според първоначалната си направа, копнеещо за 
приятелство и човешка топлота, то е някакъв русоистки „благороден 
дивак", вегетарианец, въплъщение на непокварената природа. Но 
хората го виждат като „демон", „гнусна твар" и каква ирония -
„човекоядец". Както обяснява самото Чудовище, очите на хората, за 
чието общество то копнее, „са замъглени от фатално предубеждение и 
там, където трябва да видят чувствителен и добър приятел, те 
виждат само отвратително чудовище". 

Те виждат собствените си демони, добили очертания в него. В 
сблъсъците между Чудовището и цивилизованото човечество Мери 
Шели показва колко лесна и бърза е реакцията на страх, омраза и 
насилие, реакция, която всеки - включително създателят му - пренася 
върху самото Чудовище, върху чуждото същество, приписва му я, 
очаква я от него. „Сянката" притежава самостоятелен живот -
постепенно се изпълва с него, както Харей от „Соларис", или го има 
като изначална даденост, както Чудовището, - но този самостоятелен 
живот остава отвъд полезрението на героя. Вместо реалната 
субектност, вместо същинската самостойност и правата на 
автономно съществувание у другия героят вижда като враждебна 
другост тъкмо онова, което е лично негово, но той не би искал - и не е в 
състояние - да го припознае. 

Това, което Франкенщайн така и не успява да постигне, а Келвин 
мъчително научава, е именно самостойността на другия. За Келвин 
Харей - която е фантом на собствената му вина, но и същество, добило 
полека-лека независим живот, макар и болезнено удвояващ предишната 
Харей - осъществява мисията си на пратеница на океана едва след като 
Келвин започва да приема нейната личност, драмата й на хибридно 
създание. Тя става посредница както за прозрението му за себе си, така и 
за една интуиция към океана, която е вече пред прага на симпатията и 
разбирането - но посредническата й роля се оказва възможна, след като 
Келвин е разбрал родената от собствените му сънища и от 
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неясните намерения на океана жена като автономно, независимо и от 
него, и от океана, борещо се за правата си съзнание. 

Да бъде видяно другото к а то  Друго-за тази цел е необходимо 
най-напред да бъде назовано своето като свое, така, както Гед от 
„Магьосникът от Землемория" на Ле Гуин назовава страшната сянка 
със собственото си име. Научната фантастика от втората половина на 
века преминава под знака на едно самокритично усилие за 
преосмисляне на социалните и психологическите автоматизми на 
човека, на, казано с думите на Любен Дилов, „тежестта на скафандъра". 
„Ще ги завладеем ли или ще бъдем завладени - нищо друго нямаше в тия 
нещастни мозъци..." - коментира Келвин. „Ние сме толкова доволни от 
самите себе си, толкова се харесваме... Струва ни се, че в нас са заложени 
едва ли не безгранични възможности - размишлява Ан на Недялка 
Михова. - Е, не! Специфична определеност - значи и специфична 
ограниченост." 

В подобни внушения винаги има нещо лицемерно, разбира се, 
доколкото всеки опит да се назове определеността и ограничеността на 
човека е същевременно опит да се излезе извън назованите граници. 
Срещата с радикалния Друг е критика на човека и опит за излизане от 
човека. Дори сама по себе си тя може да се разглежда като ескиз за 
трансхуманизиран човек - сблъсъкът между човек и нечовек тук се 
сплавя в своеобразен кентавър, в ново, хибридно същество, така, както Ан 
е буквално хибрид от земянин и интриец. Срещата с радикалния Друг е 
следователно подстъп към проектите за нова човечност, за човек-
утопия. 
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МЕЖДУ КУКЛАТА И АНГЕЛА 

О, ангел с кукла! 
Рилке 

Ангелът и куклата - този мотив, чиито начала могат да се 
проследят до романтизма, предполага контраст между неодушевеното, 
марионетьчното, от една страна, и всецяло духовното, 
интелигибилното, от друга; между чистата обектност и -чистата 
субектност; между имитацията на живота и човешкото и 
надрастването на човешкото в една непредставима пълнота на 
съществуване. Автоматът, куклата механичното подобие на човека 
предизвикват тръпки на ужас у романтиците - през тях прозира 
романтическата догадка за марионетъчната природа на самия човек, за 
неговата неосъзната подвластност на тъмни природни и социални 
стихии, които пряко волята му дърпат конците на поведението му: 
опитът за бунт, за проникване в тези тайни механизми често завършва 
трагично. И обратно, „ангелическата", божествена пълнота на 
духовни сили се привижда като изпълнена с мощ утопия пред самия 
човек. Така че в ангела и куклата има много неща от човека, но по начин, 
които ни кара да мислим, че най-същественото се е загубило - било 
правото му на свободна воля, било проблематиката на съществуването 
му тук и сега. 

Ангелът и куклата са, в такъв смисъл, пределни величини, праг за 
някаква трудно изразима същност, отвъд която човешкото се 
прекратява. В „За марионетния театър" на Клайст, от когото тръгва и 
Рилке, марионетката и богът парадоксално се докосват: обединява ги 
грацията, лекото „безтегловно" стъпване - наличието на е д и н център на 
„гравитацията", центъра на чистата материалност или чистата 
духовност. Марионетката и богът са два противоположни, наистина, 
но еднакво валидни, единни по същината си аспекти на цялостта на 
битието. За разлика от тях човекът е раздвоен, неравновесен, с винаги 
изместен поради съзнанието му естествен център на тежестта, вечно 
прикрит от самия себе си с неизброими преструвки. Човешкото 
съществуване е съществуването на масата, която сама не познава 

себе си - на една раздвоеност между видимост и същност, която сама не се 
разбира; на една заземеност, която се нуждае от твърд не за да я допре 
недоловимо в красивата „антигравност" на танца, а за да набере сили за 
следващия мъчителен скок. 

Чрез ангела и куклата кристализира едно драматично виждане за 
човека като вътрешно противоречив, разнороден, лишен от грацията на 
безпримесната спонтанност и по самата си същина несвободен: един 
тромав танцьор, защото истински съвършени, едва-едва докосващи 
земята танцьори сред стихиите на битието могат да бъдат само 
неосъзнатото същество - куклата, звярът - или абсолютно 
самосъзнаващото се - богът. 

В нашата епоха този мотив се преобразува в мита за робота като 
бездушно, механично, програмирано, но застрашително ефикасно, 
всесилно уподобяване на човека, и за изкуствения интелект като опасно 
конкурентноспособен съперник на човешкия разум, като „ангела" на 
модерното въображение, свободен, извисяващ се над всичко земно, 
неопетнен от първородния грях дух, пламтящ не в пламъците на 
любовта, подобно на серафимите, а в хладния блясък на знанието, 
подобно на херувимите. Поставен между тази двойка, човекът може да 
бъде наблюдаван, така да се каже, по границите на неговото изчезване 
- между робота и изкуствения супермозък остава човекът като 
естествено същество, като къс от природата и тъкмо тази 
природност, която му е в повече, се подлага на критично 
преразглеждане. Тя се проектира на фона на някаква като че ли родена от 
романтическите кошмари „вселена от смърт" - в „Денят на бога" на 
Наталия Андреева /сб. фантастика", III/ това са дори няколко 
„вписани" една в друга вселени от бивш, вече мъртъв живот, които от 
своите студени далечини следят със страх и надежда блещукащото 
пламъче на крехкия земен, природен живот. Ще се съхрани ли този път? И 
струва ли си да се съхранява тази топла, трепетна, но и толкова 
уязвима човешка природност? 

- Според някои от възможните отговори природата е равнодушна и 
аморална сила, еволюцията е скотобойна, „дом на страданията", 
космическите процеси обричат човека на гибел: да се уподобиш на 
природата, значи да станеш жесток като нея. /Уелс/ 

- Близко до това виждане е разкриването на природата като сляп 
механизъм, Който дърпа конците на индивида. Всяка привиждаща се 
като свобода цел е нейна уловка, част от заробващата а програма, но и 
всеки бунт срещу нея може да се окаже лишена от цели свобода. /Лем/ 

- Да, гласи възражението, природата не е безгрешна, но тя е 
неприкосновена, защото в нея е тайната да се чувствува, преживява и 
пресътворява светът, а това е и тайната на свободата и човечността 
- едно представително за последната четвърт на века „зелено" 
виждане. /Агоп Мелконян/ 

- Природата е и мрак, и светлина, тя е струяща от дълбините на 
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съществуването ни отвъдчовешка мощ: всяка наша стъпка напред 
покълва от органиката на съприкосновението ни с основанията на 
битието./Ле Гуин/ 

Подходът може да бъде така радикален, че природното /а заедно с 
него нерядко и човешкото/ чисто и просто да излезе извън 
полезрението. В творби като „Среща с Рама" кръгозорът е изцяло 
запълнен от пейзажите на технически чудеса, които водят свой 
собствен, неразбираем живот и край които човекът незабележимо 
пъпли, сведен до регистриращ механизъм. „Живото", „природното" 
изолежда напълно излишно в хоризонта на това съвършенство, 
погълнато от загадъчните си задачи, зареяно по своя милионолетен 
път. В други случаи се търсят условия за примирие: техниката и 
природата, механичното и биологичното се оказват еднакво 
обгърнати в идеала за хармонична човечност, те са само 
антропоморфна сянка, оставена от блясъка на творческата 
активност на човека, както е у Ефремов; или пък се предлага някаква 
комбинация между високо развитата цивилизация и „варварството", 
научнотехническия напредък и първичността, „зануляването на 
пространството" и „риболова", подобно на „Моят пръв ден" на Павел 
Вежинов. И най-сетне природата може да погълне цивилизацията, да я 
обхване в себе си. Във „Вълшебниците от Ксанаду" Робърт Шекли 
предлага хипи-русоистка утопия в духа на Маркузе, Където прелестите на 
един слънчев рай се основават на телепатичното единство на 
планетата - само по себе си плод на техническо постижение, това 
единство превръща всяка цивилизована дейност в инстинкт, всяко 
умение - във вродена способност, всеки труд - в импровизация и игра и 
дори „завоюването" на други светове - в лукава добронамереност на 
щастливи деца. 

Така, видяна в дълбочината на милионите години еволюция, 
разшифрована в растителната мощ на несъзнателните импулси или 
прочетена в генетичната азбука, човешката природност може да 
обхване цялата скала - от спонтанната грация, за която бленува 
Клайст, грацията на несмутимата пълнота и цялостност, до 
демоничната обсебеност от неразбираеми сили, която ужасява 
Хофман. Полюсите от пълното елиминиране на природата като 
„излишен шум" за разумната дейност до пълното й възцаряване, 
превърнало културата в инстинкт, се определят от начините, по 
които природата се проблематизира. За Артър Кларк тя е пречка и той я 
отстранява с всякакви мислими средства - с механичните пейзажи на 
„Рама", с киборга от „Среща с медуза", с енергетичните същества от 
„Краят на детството", с космическото прераждане от „Одисея в 2001 
година". И ако от човека все пак трябва да остане нещо, нека това да 
бъде ра з ум ъ т ,  н а у к а т а -  не изкуството, не „метафизиката", не 
мъглявите сфери, върху които все още личат родилните петна от 
нашата природна свързаност /в последния роман на Кларк „Песни от 
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далечната Земя"/. За Шекли, напротив, природата е праобраз на 
свободата и удовлетвореността, матрица на щастливата 
цивилизованост. А между крайностите на изцяло отхвърлената или 
всеотдайно приетата природност се простира една област на 
драматични решения, чрез които не само фундаменталните 
характеристики на физическия космос - времето и пространството, -но 
и корените на човешкото съществуване - биологическата ни 
задълженост към естеството - попадат в зоната на фантастичното 
преустройство и се вписват в усилието към един свят, наново 
сътворен от човека. 

РИСКОВЕТЕ НА ЧОВЕЧНОСТТА 

Уелсовото виждане за мястото на човека в космическия ред се 
диктува от драматичната му интерпретация на Втория закон на 
термодинамиката и на Дарвиновата теория според нейното етическо 
преосмисляне у Хъксли. Този „изобретател" на машината на времето, на 
един похват, революционизирал радикално фантастичните 
хронотопи, гледа доста мрачно както на времето - враждебна спрямо 
човека стихия, - така и въобще на природните процеси, които рушат 
човека и отвън, и отвътре: вещаят чрез ентропията неизбежното 
разпадане, „топлинната смърт" на планетата му, а чрез 
закономерностите на еволюцията - упадъка на неговия вид. 

Един сфинкс, обезобразен, като че ли разяден от проказа, е 
пространственият център на събитията в „Машината на времето". 
През неговите невиждащи очи се взира Уелсовата представа за 
вечността. Тази представа е въплътена не в самия сфинкс, прастария 
човешки символ за битие, надмогнало времето, така, както 
загадъчният каменен идол се възвисява над пясъците на пустинята, -
вечността за Уелс е тъкмо проказата, разяждаща неговия образ, тя е 
необозримост от безмилостни промени, а не пребъдване и 
неподвижност, не тази каменна непроницаемост, не спокойният и 
величав антипод на земната суетня. При все че „машината на времето" 
осигурява възможно най-голямата свобода на човека спрямо времето, 
Уелс предлага чрез нея едно приключение на илюзорната човешка 
представа за вечност, за изход от „времевостта" на света. Той 
подхвърля тази представа в света, такъв, какъвто го разкрива 
съвременната му наука, превежда я през превратностите на една 
вселена, подчинена на втория закон на термодинамиката, подлага я на 
своя експеримент, съчетал теорията и фантазията, докато наивните й 
очертания се разтопят в перспективата, която хладно обзира 
раждането и умирането на цивилизации и галактики. 

Този поглед към участта на човека от една нечовешка дистанция 
разкрива космическото като противостоящо на човека, като чуждо и 
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враждебно на неговите цели. Космосът - това е равнодушното към 
човека, нехайното спрямо съдбата му. Той дърпа конците на 
съществуването, без дори да подозира, че марионетката се движи, 
размахва ръце, може би плаче. Човекът е кукла в ръцете на безчуствен 
кукловод - този възглед, достатъчно очевиден в мрачните 
заключителни пейзажи от „Машината на времето", е потвърден и във 
втория роман на Уелс - „Островът на д-р Моро" - този път чрез друг 
фантастичен опит с времето, чрез времево сгъстяване, чрез 
метафорично „резюмиране" на еволюцията в рамките на един научен 
експеримент. 

Еволюцията предполага особена наситеност на времето: тя като 
че ли го осмисля, „очовечава" го. Еволюцията - това е времето като 
насоченост към човека, а в тази насоченост човекът е склонен да вижда 
нещо разумно и оправдано, нещо сродно на себе си. В „Островът на д-р 
Моро" обаче времевото сгъстяване разкрива еволюцията като ад, 
скотобойна, „дом на страданията" и в крясъците на зверовете, които 
чрез изгаряща болка трябва да бъдат превърнати в хора, се чува гласът на 
цялата мъка на живия свят. Ето защо романът се определя като 
„теологическа гротеска", като „сатанинска утопия", където д-р Моро, 
наследник на Фауст и Франкенщайн и карикатура на бога творец и 
законодателя Мойсей ", олицетворява процеса, натрупал пластовете от 
кости, върху които стъпваме днес. 

Страданието е нечовешко, а и резултатите му са съмнителни от 
гледна точка на човечността. Звярът прозира не само през зловещите 
хибриди на д-р Моро, но и през „истинските" човеци в романа, които са 
плод на твърде подобни естествени превръщения. В литанията на 
зверочовеците, оголила целия абсурд на една насилствена хуманност, 
нелепите заповеди от рода на „да не се ходи на четири крака" в последна 
сметка едва ли се различават особено от вечно нарушаваното 
библейско „не убивай". Така, съмнителна и по отношение на средствата 
си, и по отношение на резултатите си, еволюцията се открива като 
закон за човека отвъд човека, като закон, който го вае, нехаейки за 
неговите собствени схващания за човечност: тя е още една проява на 
аморалността на вселената и напълно естествено след всичко, което 
вижда на острова, Едуард Прендик губи вяра в разумността на 
мирозданието. 

Тези два романа на Уелс парадоксално разкриват като гибелни за 
човека два противоположни подхода към неговата природност, към 
неговата изначална включеност в космическите процеси. Единият 
подход е опитът да се избегне тази природност, да се намери укритие от 
нея в изкуствено ограден от всичко външно свят; другият - в опита за 
сливане с „методите" на природата, за отъждествяване с 
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механизмите й - отъждествяване, което според Уелс съвсем не води до 
психеделичните гледки на вълшебниците от Ксанаду. 

Така „Машината на времето" показва, че мечтата за „райско" 
блаженство, която е всъщност мечта за отърсване от даденостите на 
света, е опасна и празна. „Раят" е сферата, възвисена над естествените 
закони, „отбягнала" космическия процес. Елоите въплъщават тъкмо 
този идеал за предадамово съществуване, изящно и безвредно, красиво и 
„невинно" - то протича сред „градината" на една напълно покорена 
природа. Но това ограждане срещу враждебните на човека сили, това 
самозатваряне в един херметичен и неизменен Едем се оказва по-скоро 
отказ да се посрещне реалната проблематика на битието, отказ да се 
види реалното положение на човека. Логична проява на този отказ е 
отмирането на човешкото любопитство, странното нежелание - и 
невъзможност - елоите да се вгледат в застрашаващата ги отвън и 
отвътре опасност, в очебийния факт, че човекът се е „раздвоил" и че 
техният рай се компенсира от ада на морлоките, а „туберкулозната" 
им красота на изнежени и кротки създания се заплаща със свръх-
жизненото уродство на „демоничните" подземни обитатели. 
Ограденият от суровата борба с природното разум, укритият от 
космическите закони разум, потърсил спасение в своя изкуствен рай, се 
оказва заплашван и разрушаван отвътре: опитът да се избегнат 
борбата, рискът, динамиката, които са единственият начин да се 
съществува в свят като нашия, довежда до два вида деградация, до два 
пътя за загуба на разумността и в последна сметка до един път - към 
самоунищожение. 

Доколкото в гротескното израждане на човечеството в елои и 
морлоки Уелс екстраполира тогавашното състояние на обществото, 
призивът към открито посрещане на проблемите, които вселената 
поставя пред човека, протестът на писателя срещу удобния навик да се 
затварят очите пред тревожните истини са същевременно призив и 
протест срещу отказа на собствените му съвременници да прозрат 
нехуманността на своя привичен свят. Природната проблематика у 
Уелс, както често и у други автори, е заредена и със социален смисъл. В 
космос, така малко загрижен за човека - мрачните пейзажи в края на 
романа се появяват, за да не остане никакво съмнение в това, - всяко 
отвръщане от истината, всеки „рай за щрауси" е гибелен. Да се взира 
докрай, да знае - такъв е единствено човешкият път, такава е самата 
природа на разума. 

Да знае - но как? На д-р Моро не му липсват нито любознателност, 
нито енергия. Но в неговото знание има нещо нечовешко, има всъщност 
съзнателен отказ от човечността: изучаването на природата, смята 
той, прави човека безжалостен като природата. „Страдание и 
блаженство - те съществуват за нас само докато се гърчим в праха." Д-р 
Моро парадоксално се стреми да се изтръгне от природата, да я 
надрасне, като сам стане природа. 
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фаталната грешка на разума според този роман е в опита му да се 
отъждестви с космическите закони, да се превърне в обективна сила 
отвъд оста на радостта и страданието, които според Моро ни 
съпътствуват само докато пълзим. Моро в такъв смисъл предлага една 
алтернатива, противоположна на предложената от елои-морлоките, но 
отново водеща до деградация и обезчовечаване. За разлика от 
множеството свои наследници, които видяха в рационалното начало 
заплаха за човека, доколкото то е противопоставено на природното 
начало, Уелс е убеден, че разумът е безчовечен не като противостоящ, а 
именно като п р о и з т и ч а щ  от п р и р о д а т а ,  като имитиращ 
природата с нейния аморализъм и нехайство към човека. 

В основата на виждането на Уелс, с други думи, стои идеята за 
противопоставяне на космос и етика, природа и разум. Сгъстените 
краски в ранните му книги просветляват в утопизма от втория период на 
творчеството му, без основното им послание да претърпи промяна. 
Характерно за Уелсовия утопизъм е, че той се гради върху доверие в 
„антиприродния потенциал" на разума и във възможностите чрез 
знание и наука да се противодействува на враждебните космически 
сили; той извира от една съзнателно възприета позиция на съпротива 
срещу естеството. Този утопизъм има за своя основа убеждението, че 
прогресът на обществото ще дойде не чрез имитация  на космическия 
процес, чрез някакво „самообективиране" до ранга на природен закон и още 
по-малко чрез опит з а  б я г с т в о ,  за херметично самозатваряне, а в 
борба, в конфронтация с онова, което е. 

Творбите в ранния период на Уелс са мрачни, защото в тях човекът не 
е заел тази градивна позиция. И „Машината на времето", и 
„Островът на д-р Моро" са романи за зле-употребения разум - така, 
както „Невидимият човек" или „Война на световете" са романи за зло-
употребения разум, Фаталната грешка в „Машината на времето" е в 
опита за отбягване на космическия процес; в „Островът на д-р Моро" - в 
опита за подражаване на този процес. Това са романи за изгубения път, 
за проиграната позиция на разумността. 

За Уелс човечността е непрестанно усилие. Тя изисква напрежение, 
динамика, отстояване - всяко отпускане води до отъждествяване с 
безчовечността на всемира. Всемирът е „неразумен" - ако човешкият 
разум забрави това, ако се остави на подтика към с а м о р а з т в а р я  н е 
в една съвършена обективност, той изменя на собствените си цели. Но и 
опитът з а с а мо за т в а р я н е н е  води доникъде. Знанието като 
неуморно укрепване на човечността - такава е задачата, благодарение на 
която някой ден /по думите на Уелс в „Откритие на бъдещето"/ 
„съществата, засега потенциално заложени в нашите мисли и слабини, ще 
се изправят върху тази земя, така, както човек се изправя на столче, и със 
смях ще протегнат ръце сред звездите". 

КЛЕЙМОТО НА РОБСТВОТО 

Проектът за разум, противопоставен резултатно на космоса, за 
конфронтация на знанието с природния закон, на човечността с 
даденостите на света поражда проблеми, които не са свързани просто с 
неговото осъществяване. Преди да се мисли за осьществимостта му, стои 
въпросът как е възможно да бъде отграничен той като човешки проект - и 
следователно като служещ на човешките цели и намерения; как да бъде 
потвърдена неговата неприродност, смисълът му като овладяване на 
космическата принуда - като свобода. Нали космосът е в нас чрез 
природата, която ни моделира; нали процесите на естеството работят в 
тъканта на собственото ни съществуване. Можем ли да бъдем 
сигурни, че онова, което искаме, не е всъщност искано чрез нас; че целите, 
които си поставяме, не са ни „подхвърлени" от коварството на една 
неразумна, несамосъзнаваща се, но упорита и тиранична сила? Как да 
смъкнем маските, които тя си поставя във вид на наши собствени 
лица; как да избегнем уловките, чрез които ни мами към своите 
пътечки, а най-вече ни подлъгва с илюзията, че тъкмо ние решаваме, 
избираме, определяме? Как да стигнем до сърцевината на 
„програмата", от която сме диктувани, и най-сетне прозрели нейния 
обхват, да намерим пространствата на истинската духовност, на 
истинската свобода? 

„Беше ли подвластен на лъжата моят разум, който изглеждаше 
въплъщение на справедливостта?" - това е въпросът, чрез който 
героинята от „Маска" на Лем поставя под съмнение мрачното и все пак 
твърде лесно Уелсово противопоставяне между природа и разум. Та 
нали самият разум е функция на природни сили и задачите, които му се 
привиждат като негови, се раждат може би далече отвъд него. Чрез 
упоритата борба на героинята си да смъкне '„маската" и да намери 
пределите на истинското си аз, на своята свобода Лем се впуска в едно 
поредно усилие да навлезе в анатомията на мисленето с цялата му 
парадоксалност - от една страна, мисленето е „въплъщение на 
справедливостта", на точната, хладна, безпристрастна преценка, на 
гордата автономност, според която можеш да мислиш „каквото си 
искаш" и имаш на разположение цялата вселена, от друга, то е 
„подвластно на лъжата", винаги сплетено с предпоставки, които само не 
може да види, които тъкмо затова е склонно да пренебрегне и така да 
остане в робство с илюзията за свобода. 

В „Маска" този разрез на търсещата собствените си предпоставки 
мисъл е поднесен в един познат от Хофман сюжет - за красавицата-
автомат, която вдъхва най-неавтоматското, най-немеханичното 
/поне според романтиците/ от всички чувства - любовта. По 
същество това е трагично преобръщане на Пигмалионовата ситуация - 
любовта на Пигмалион към статуя оживотворява статуята, 
любовта на героите на Хофман и Лем към автомат ги умъртвява. 
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Автоматът тук взема нещата в свои ръце - у Лем почти буквално - и 
налага своя свят над живия, топъл човешки свят. Вместо човечността да 
бъде утвърдена, тя търпи поражение, сведена е до своя обект -
опредметека е като „предмета" на любовта си. 

Това, разбира се, е само външната страна. Отвъд нея започва 
истинската драма - драмата на невъзможността да разполагаш със себе си. 
„Пясъчният човек" на Хофман е един от неговите така наречени 
„нощни разкази". Според това деление дневната страна /нейно 
въплъщение е Клара, здравомислещата приятелка на Натанаел, която 
така хубаво и логично умее да „разделя" и „разграничава"/ е страната на 
илюзията, че сме свободни, че властваме над себе си, че е достатъчно да 
пропъдим от мислите си злото и то ще изчезне, че стига да не го 
виждаме и то няма да съществува. Съветите на Клара Натанаел „да 
изхвърли от ума си" и с това да унищожи враждебните образи, които го 
тревожат, напомнят иронизираните от Жан Пол съвети на 
просветителя Николай, който препоръчвал пиявиците като средство 
против... призраци. Такава на практика, независимо от самооценките й, е 
просветителската позиция, която се гради върху изтласкване на 
всичко тревожно отвъд осветения кръг на разума. 

Нощта - дълбоката романтическа нощ, в която попада Натанаел 
поради своята непримиримост и свръхчувствителност, е 
разкритието на бездни отвъд чертата на повърхностното доволство и 
сигурност. Тя е предусещането, че „всеки човек, въобразявайки си, че е 
свободен, само служи на жестоката игра на тъмни сили". Докато 
Натанаел пише стихотворението-пророчество за съдбата си, му се 
вижда ту," че хладно, овладяно, с ясен разсъдък и обзет единствено от 
художническия стремеж да изпълни добре задачата си, го изработва, ту, че 
чужд, страшен глас му го е продиктувал. В един момент се чувства като 
демиург, в следващия самото това чувство му изглежда наложено отвън: 
миговете на най-върховна власт се разкриват като робска 
повинност. 

Колебанието, което оголва ту дневния, ту нощния лик на битието, 
трепти около мотива з а  з р е н и е т о .  „Пясъчният човек" според 
детската приказка е „оня, който залепва очите" за сън; в по-късното си 
въплъщение той е  оптикът  Копола /името му също е производно от 
италианската дума за „око"/. Той е силата, която владее нощната 
страна - владее я, като ни пречи да я видим. Натанаел престъпва 
забраната - още като дете, вместо послушно да заспи, той надниква в 
света на „пясъчния човек" и трябва да заплати скъпо: със загуба на 
нормалните си човешки очи, които придобива автоматът Олимпия и в 
замяна на които Натанаел получава от Копола „мъничък далекоглед". 
Натанаел вижда едновременно твърде много и прекалено 
недостатъчно с мъничкия си далекоглед - твърде много, за да бъде 
приобщен отново към плоския дневен свят, и твърде недостатъчно, за да 
овладее надмогналата го нощ. Във всяка своя стъпка, независимо дали 

следва тъмните си предчувствия, които в крайна сметка се оправдават, 
или се придържа към „просветителските" съвети на Клара, той 
греши: нарича „бездушен автомат" живата Клара, а е очарован от 
кукленската вдървеност на Олимпия и тази грешка става причина за 
гибелта му. 

И все пак грешката не е толкова далеч от истината. Олимпия не е 
единственият автомат. Тя оголва автоматската сърцевина на 
бюргерското общество, което, посрамено от неумението си да отличи 
кукла от жив човек, предписва по време на чай гостите много да се 
прозяват и никак да не кихат /тъй като Олимпия правела тъкмо 
обратното/. Двусмислен е и образът на жизнерадостната Клара с 
нейната убеденост, че разумът е сила, достатъчна да анихилира всички 
сенки, и че светът е такъв, какъвто го мислим. По същество това е 
философията на идеалната марионетка, която никога няма да постави под 
въпрос собствените си основания. И най-сетне, Олимпия е 
наказанието на Натанаел, задето е дръзнал да надникне в нощта - тя 
трябва да покаже на „разбунтувалата се марионетка" кой е истинският 
кукловод. Олимпия се взира в Натанаел със собствените му очи - в това 
неразбиращо, замаяно вглеждане той е омагьосан от отново подвелата 
го илюзия за свобода. Той е гледан, без сам да знае, от собствената си 
страшна кукленска същност. Когато Натанаел поисква ръката на 
Олимпия и му отговарят, че тя /куклата/ сама ще избере, иронията 
очевидно се отнася въобще за природата на човешкия избор. 

„Известно е: не можеш да обърнеш очните си ябълки така, че да 
погледнеш навътре в черепа." Но тъкмо това се опитва да направи 
героинята на Лем, защото е прозряла, че там, отвътре, са нишките, 
които я оплитат и които поставят върху нея „клеймото на 
робството". В своята трактовка на мотива „любов с автомат" Лем 
преобръща перспективата и поднася именно гледната точка, която у 
Хофман, при цялата множественост от гледни точки в творбата му, 
липсва: гледната точка на самия автомат, на гибелната механична 
красавица. Оттук следва и втората особеност при Лем: вместо 
страстите и ужаса, вместо безпаметствата и вдъхновенията, вместо 
мятането от меланхолия в ярост на сблъскалия се с нощта Натанаел, 
тук „бунтът срещу съдбата се осъществява с „наточената като меч 
мисъл", с безпощадната логика на един безупречен и хладен разум. 
Докато Натанаел е повече „страдателен", машината на Лем е 
действена, агресивна в безмилостното търсене на основанията си, в 
усилието си да очертае предписаните й граници, за да намери отвъд тях 
територията, която би могла да се нарече свобода, воля, избор, душа. 
Така, наред със ситуацията на разума, изправен пред един вероятностен 
свят, Лем изследва творчеството си и ситуацията на разума, поставен в 
условията на твърда, непреодолима и понякога неподозирана от самия 
разум детерминираност. И в двата случая това е опипване на 
възможностите за постулираното  S u m m a  t e c h n o l o g i a e
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състезание с нашата учителка и преодолима съперница Природата -
търсене на слабите й места, на „ограничеността й като 
Конструктор", по пътя към свободата, която е не друго, а „подвластна на 
нашите цели творческа стратегия^0. 

На преден план в „Маска" излиза притчата за оживялата 
марионетка, за борещото се за душа изкуствено създание. Тази притча се 
удвоява - тя става средство за размишление едновременно /както и у 
Уелс/ върху принудата на природата и върху социалната принуда: 
природният и социалният закон, неосъзнати, неразбираеми, невидими / 
'не можеш да обърнеш очните си ябълки"/ за индивида, се обединяват 
като противостояща му, но противостояща именно отвътре, чрез 
самия него, сила. Програмата, изкуствено внедрена в машината, се 
превръща, от една страна, в аналог на генетичния код у човека. Когато 
научава, че онова, което е вложено в нея, може да се окаже по-силно от 
желанието й, монахът - човекът, който се опитва с винаги несигурен 
успех да преодолее биологичната си природа, я нарича „своя сестра". 
Програмата, от друга страна, е аналог и на отвътре действащата 
пружина на деспотизма: нали задачата е заложена от владетел, който 
иска да отстрани един от противниците си. Сестра на монаха, 
машината несъмнено е „родственица" и на мимолетно, но 
многозначително появилия се кралски лакей - ако тя е конструирана 
като въплътена кралска воля, слугата е превърнат от тази воля в 
изпълнена с почитание кукла, в жив восъчен труп. Разлика между 
двамата има, но тя не е в полза на „истинския човек", защото машината е 
тази, която се бори с марионетъчната си същност. Така, 
метафорично разгърната между полюсите на монашеството и 
лакейството, драмата на машината, която няма душа, се разкрива като 
драма на човешкото търсене на свобода. 

Предимството на машината е във възможността по-лесно да се 
„разчлени". Аналитизмът е вграден в самата й направа. Тя може да 
смъкне тялото си, както се съблича дреха - един отново двойнствен 
жест, природно и социално осмислен. Застанала пред огледалото, 
фаталната красавица хладно и с аналитична прецизност разрязва 
обвивката на прекрасната си плът и под гърдите й лъсва металният 
блясък на твърдата, механична сърцевина - кодът, програмата. 
Плътта и кодът - на първо място това е противопоставяне между 
фенотип и генотип, оголване на природното безразличие към индивида. 
Еволюцията не се интересува от отделния индивид; нейна грижа е 
кодът, безсмъртието на генетичното съобщение. Конкретният му 
преносител за природата е без значение. Фенотипът е куриер на 
предаваното съобщение - той е само обвивка за същността: кода, 
генетичната програма. Целта е съхраняването на генотипа: 
фенотипът /а той включва тялото, плътта/ е само средство, 
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прелъстителка уловка. В такъв смисъл той е нещо, което може да се 
отдели, той е „маска". 

Красивата плът е прастар капан - майя, чрез която природата 
преследва своите цели, но в случая не продължение на рода, рождество, а 
смърт е задачата: биологическите примамки са част от политически 
заговор. Детерминирала с природна неумолимост чрез насладата, чрез 
онази пълнота на съществуването, която доставя удовлетворяването на 
природната необходимост, машината в действителност е подвластна 
на една деспотична повеля. Тя трябва да извърши убийство. По 
собствените й думи тя е бременна /подобно на природно същество/ със 
смърт /убийството като плод на политиката/. 

Ето защо разрязването на плътта оголва не само непроницаемия 
блясък на природната закодираност. Заедно ,с плътта си машината 
смъква и възможните си биографии, Възмогната си индивидуалност 
като една или друга конкретна девица, галантната дворцова любов -
всички онези културни наслоения и социални условности, които са били 
само средство за един политически акт, така, както плътта е само 
средство за един природен акт, зад които също стои металическият 
хлад на реалния механизъм. Скалпелът на машината е в такъв смисъл 
метафоричен инструмент, чрез който Лем разкрива двойната -
природна и социална - програмираност на човека. 

Предимството на машината, с други думи, е, че тя може да се отърси от 
всичко ефимерно и да остане насаме със своята програма: отвъд 
„фенотипа", отвъд „галантността" на социалните условности. Тя има 
два чифта очи - факт, който я прави комична, както тя самата съзнава, но 
и белег на способността й да се раздвои и взре в себе си. И едва тук 
започва истинският проблем за „маската". Защото кое е това нейно аз, 
способно да разобличи чуждото, заложеното отвън, програмираното? 
Плътта е маска, която тя отстранява със скалпел, и заедно с нея 
отстранява биографиите, любовта - но този скалпел очевидно е също 
предписан или най-малкото предвиден. Разумът, довел я до прозрението за 
маскировъчния характер на женското й тяло и за металическата й 
същина, е може би също маска. Машината не вярва „нито на своето лице, 
нито на своите мисли"; тя не знае дали разкритията, които прави за 
себе си, не са част от измамата; дали самата й борба с програмата не е 
част от тази програма. 

Как, следователно, да си обясни своя бунт? Грешка в механизма? Или 
допълнително качество, което прави функционирането на механизма 
още по-резултатно? Или нежелано, но неизбежно следствие, 
свръхпродукт на неговите съвършенства? При всичките си 
предимства, при цялата неумолимост, с която се вторачва в своята 
тайна, решена да преодолее жестоката си задача чрез логиката и 
прецизния анализ, чрез точното знание, чрез „духа", машината няма 
отговор на въпроса за собствените си предпоставки, а само този 
отговор би посочил избраното от самата нея, не от коварните ходове 
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на програмата, истинско нейно аз. 
Тя няма отговор и за друг, по-страшен въпрос - какво би могла да 

прави, ако отхвърли „клеймото на робството", как ще запълни тогава 
празнотата на свободата си. До последния миг, в самия разгар на 
бясната гонитба, при все че гонитбата й доставя наслада - нали е 
толкова бърза, точна, безмилостна, нали за гонитба е била създадена! - 
машината копнее да си отиде „тихо в света на заснежените планини". 
Този тих и снежен, този безжизнено чист, разположен отвъд всяка 
екзистенциална мъка свят обаче е не само непостижим, но и пуст - над 
него се простира безвъздушното небе на една лишена от съдържание 
свобода. 

Безсьдьржателността идва от мислимостта на свободата само 
като н е и з в ъ р ш в а н е н а  единствената задача, за която машината е 
била създадена. Изградена във всичките си - немалки - дълбочини, за да 
убие, тя може да бъде свободна само като не убие: за никоя от другите й 
прояви няма гаранция, че са „нейни", че не са част от програмата. 
Единственото недвусмислено надмогване на програмата е  неправе  -
н е т о ,  чистата отрицателност. „Наточената като меч" мисъл се 
оказа трептящо острие между робството и пустотата. 

Това е пределът, до който логиката може да достигне и до който 
Лем винаги достига, неизменно опирайки до парадокса и логическото pop 
plus ultra. Логиката - най-важното оръжие, „наточеният меч" на 
машината - не може да даде нито решителното последно основание, 
нито „пълнеж" за съществуването, преодоляло собствените си 
основания. 

Оттук насетне остават само пространствата на необяснимото, 
ирационалният скок: любовта. Не обаче „галантната любов" на 
младата и - без сама да разбира - престорена девица, обичаща безкрайно 
силно в съгласие с дворцовия етикет, не любовта на марионетката, 
движена от неподозирани за нея природни и социални механизми. Това е 
любовта на логика, на разума, който знае, че е достигнал предела си и все 
пак копнее да го надмогне. Любовта тук е последен коз срещу 
програмата. Тя е единственото възможно название на независимост, 
осъществима само като чиста отрицателност; едничката сила, 
способна да изпълни със смисъл небето на пустата свобода -
единствената, която може да се откъсне от породилата я програма и да 
постигне - без да се подхранва от нищо освен от порива да не бъде това, 
което е, - едно героично себеизграждане, трепетен полет над 
небитието. 

Но и трансцендиращият жест на любовта е съмнителен. В крайна 
сметка може би нито логиката, нито любовта, а чисто механичната, 
макар и ограничена намеса в програмата оставя на машината мъничка 
възможност за избор и й помага да дочака, сгушена в прегръдката на вече 
мъртвия, но убит не от нея Ародес, слънцето на една като че ли празна, 
безжизнена и лишена от смисъл, и все пак възвишена победа. Това е 

заключителното преобръщане, направено от Лем спрямо 
Хофмановата перспектива - самият автомат тук прави 
реабилитиращата крачка към любовта и свободата. 

Постижението му обаче, както се вижда, е лишено от каквато и да 
било приповдигната наивност. Лем е критик на природата, но той е 
критик и на противостоящия й разум. Той проблематизира онова 
дистанциране от естеството, онова „рационално отстояние", което 
според Уелс е единственото спасение за човека. При това той го 
проблематизира не поради повече или по-малко външни фактори, а 
поради, така да се каже, иманентни затруднения, поради 
неосъществимостта на разум, откъснат от изграждащия го субстрат, 
„гносеологически неограничен", захапал опашката си в съвършена 
самодостатъчност"21. По същество Лем е изразител на хюбриса на 
рационализма и на характерната и за Уелс позиция, която вижда 
природата като несъвършен Конструктор и шансовете за човека - в 
отхвърлянето на природната зависимост, в творческото й 
надрастване. На практика обаче той поставя задачи, които не могат да 
бъдат решени в рамките на собствените му предпоставки. 

Неслучайно по пътя на очертаното в Summa technologiae бъдещо 
величие на човека той въвежда „черна кутия" за „отглеждане на 
информация". В известен смисъл всички произведения на Лем стигат до 
някаква „черна кутия", до логически непостижимото, неизразимото. 
Независимо дали става дума за строго детерминиран или за 
неопределено вероятностен, за фантомен или за чисто мисловен 
/както е при неговите суперинтелекти/ свят, у Лем това е винаги 
„свят с предел" за разума, свят със „стена", отвъд която е невъзможно да 
се проникне. И все пак, излиза, че някаква „черна кутия" трябва да ни 
направи победители в състезанието с „нашия репетитор Природата". 
Видяна в по-милостива перспектива, тази „черна кутия" би могла да се 
окаже именно критически разглежданата от Лем „ограниченост" на 
Природата - именно живата ни свързаност с мирозданието. 
Природността ни би могла - въпреки логиката, която съзира в нея 
„клеймо на робството", - да се осмисли и като отвъдлогическа надежда. 

КОПНЕЖ ПО ТЯЛО 

Природата е отвъдлогическата надежда на новото време. Между 
полюсите на свят на неразрешимата множественост или на 
неумолимата, аморална детерминираност непокътнато остава 
виждането за природата като двусмислена и все пак благостна сила - не 

21
 Надменните суперинтелекти от рода на Голеи XIV по всяка вероятност са измежду 

хомеостатите, лишени от „сведения за ограничеността на съществуването си" -Сумма 
технологии, с. 176. 
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да принуждава /като металическия код от „Маска"/, а нежно да упътва 
/за разлика от безпътицата на мирозданието, в което „бог играе на 
зарове", казано с прочутата фраза на Айнщайн/. Това виждане би могло да 
получи и съответната рационална аргументация, както е у 
палеонтолога Иван Ефремов, чиято специфична научна позиция не му 
позволява да подмине факта, че природата е преди всичко скъпо 
струвал, погълнал неизброими жертви, невъзпроизведим 
„лабораторно" експеримент. Най-често обаче аргументите са само 
оправдание за един по-силен от всякаква аргументация копнеж - а 
копнежът съзира природата като нещо желано, но отсъстващо; като 
липса. 

Ако от гледната точка на Уелс или Лем природното е „в повече", в 
излишък, който прозира през зверочовеците на д-р Моро и през 
неразрешимата „програмираност" на човешкото мислене, то за 
копнежа природата е в недостиг; изоставила ни е. В този копнеж 
обикновено се усеща да тегне и сянката на тоталитаризма, която след 
Втората световна война остави своя отпечатък във всички прояви на 
хуманитарното мислене като заплаха и предупреждение: оттук и 
страхът, че човек може да бъде сведен до прост и безотказен механизъм в 
една гигантска машина, подобно на хората автомати, които 
заобикалят трупата на „бедния" Бернардие от „Бедни мой Бернардие" на 
Агоп Мелконян. Театърът на Бернардие е отхвърленият свят на 
чувствата, който шествува сред „мъртвите сенки от човешкия 
паноптикум" и се опитва да одушеви механичния му „ред". Но само като 
следствие автоматичното е загуба на способността да се чувства, 
разбира и страда, да се общува и съпреживява; да се намират пътища за 
самонадрастване. Преди да бъде всичко това, то е загуба на 
уязвимостта - отказ да бъдеш слаб и крехък, но тъкмо затова отворен 
към света, готов за промени и растеж. Деградацията на човека в „Бедни 
мой Бернардие" започва с неговата свръхзащитеност. „Грехът" на 
природата е, че тя е уязвима - така тя е стигнала до положението на 
изгнаница, но това е и върховното й качество, защото уязвимостта е 
неотделима от силата й да бленува, да поражда винаги нови багри и 
форми. У човека тази сила се проявява като въображение, а плодовете й -
като изкуство; ето защо загубата на природното означава загуба на 
въображението и смърт за изкуството. Така свръхзащитеният човек от 
„Бедни мой Бернардие" се оказва „смален", лишен от свои същностни 
способности. 

Липсващата природност може да бъде видяна не просто статично, 
като констатация, а като процес на изгубване или придобиване, като 
м е т а м о р ф о з а  и тъкмо такъв е зрителният ъгъл, избран от Агоп 
Мелконян, Той се насочва към прехода, към границите на 
трансформации и преобразуване: предпочита не да сблъска човека с 
робота като въплътената „неприродност", а да покаже как човешкото 
може да деградира до кукленско-роботското, до безсмислените реакции 

на автомата; и обратно - как роботското може да разцъфти в 
човечността; той се интересува не толкова от конфронтацията на 
човешкото мислене и изкуствения свръхинтелект, колкото от 
жаждата на свръхинтелекта по „естествено" битие. 

В най-мрачните си аспекти метаморфозата може да бъде в посока към 
машината, да представя р о б о т и з и р а н е т о   на  ч о в е к а .  Страхът 
от накърняването на естествения човек, от осуетяването на 
органичните му заложби е несъмнено доминиращ в типичната за 
българската литература концепция за човека: той се проявява както в 
стремежа към съхраняване на съществуващия човек, стремеж, който рано 
или късно стига до идеализацията на патриархалния селянин, така и в 
проектите за изменението и развитието му. В това отношение идеята 
на Любен Дилов за „четириизмерен", „слят с пространството" човек, 
колкото и крайна, дръзка да изглежда, не се откъсва от 
традиционните за българската литература ценности, които залагат на 
природното, спонтанно-първичното. В „Пътят на Икар" всички 
изкуствени методи - от извънутробното отглеждане на ембриони до 
зависимостта от техниката - се оказват пречка за възникването на 
новата космическа раса: истинският път е пътят на неподправената 
органика, на естественото пораждане. Сходна е ситуацията и в 
творчеството на Вежинов: „белият гущер", чудовищната проба за по-висше 
същество, което на практика излиза крачка назад в еволюцията, връщане   
в   бездните  на   инстинкта  и   зверството,   е   плод  на 
противоестествен експеримент; напротив, Доротея от „Бариерата" 
надраства обкръжението си именно чрез своята спонтанност. 

В рамките на тези традиции безспорно трябва да бъде вместено и 
творчеството на Мелконян. Безнадеждно болният Велинов от разказа , 
Дните на охлюва" приема мозъкът му да бъде пренесен в изкуствено 
тяло, но губи заедно с човешката си плът - т.е. заедно със своята 
„греховна" слабост - и човешката си същност, способността си за 
съчувствие и любов, въображението си и онази леко ранима, но тъкмо 
затова разбираща хуманност, която е намерила въплъщение в образа на 
охлюва-Андерсен, разказвача на приказки. Б о л н и я т  професор, 
страдащ, обречен, е способен да разговаря с „охлюва" - с живото 
вълшебство на природата, което е и у него самия; и з л е к у в а н и я т  от 
собственото си тяло железен човек може само да стъпче своето 
беззащитно природно минало. Охлювът-приказник\ добродушният, 
свенлив  и   малко  капризен  чародей,   скромно  създание,   което   е 
същевременно Андерсен, по един типичен за Мелконян начин съчетава 
природното, въображението и изкуството с онази уязвимост, която е 
неизбежно условие за живата човешка свързаност със света. Липсата на 
такава свързаност превръща човека в машина. 

Не трябва да се забравя, че „уязвимостта" на природата е твърде 
условна. В един полупародийно поднесен вариант на темата за 
роботизирането на човека /"Безпричинно лош ден"/ полуделите от 
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любов Симон и Анджелика започват да мислят тъкмо своята 
спонтанност и всепобеждаваща човечност за роботска 
„програмираност". Заобиколени от хора автомати, онези, у които 
всичко си е „на място" и които се радват на истинската пълнота на 
съществуването, започват да чувствуват себе си като автомати. 
Съмненията, сред които протича интелектуалната драма на „Маска", тук 
се превръщат в шеговит параван, зад който прозира реалната 
проблематика - двамата влюбени се усъмняват в своята 
автентичност именно защото са прекалено автентични, в своята 
естественост - именно защото единствено те са естествени. Те обаче 
устояват и макар че „безпричинно лошият" вчерашен ден продължава 
хилядолетия, дорастват до ироничен и все пак будещ симпатия 
космически символ на любовта... 

Устойчивата-уязвима природност може да бъде видяна и от 
противоположния зрителен ъгъл. В ситуацията, когато истинската 
човечност започва да изглежда чудата и програмирана, както е в 
„Безпричинно лош ден", възможен е обратният парадокс, въведен още от 
изобретателя на думата „робот" Капел Чапек - х у м а н и з и р а -
н е т о  на р о б о т а .  Пъстрата каручка на Бернардие - този 
„препариран анахронизъм" - разнася по пътищата на едно деградирало 
консумативно общество всичко, което то е загубило. А неговата загуба е 
разкъсаната връзка с органичното, живото, природното; както и в 
„Денят на охлюва", тази връзка, в която е скрита тайната на 
емоционалния свят на човека, се осъществява като изкуство и 
разкъсването й означава смърт за изкуството. Ето защо по обратния 
път, като възприемат мисията на изкуството, „третокласните 
биомеханични играчки" от трупата на Бернардие възприемат и 
мисията на човечността. Надраствайки чрез театъра своето 
кукленско механично съществуване, +ВВ 561 се превръща в 
странствуващ актъор, в Хамлет, в страдаща съвест на своето време, в 
жива брънка между миналото и обеднялото настояще и така, от 
самото бунище на света, в сърцето на една марионетка възниква 
надеждата за възраждане на човека. 

Темата за вчовечаването на куклата е вградена у Мелконян в още 
един вариант на мотива „любов с автомат". Както у Хофман и Лем, 
куклата, подхвърлена от враждебна сила, събужда любов. За разлика от 
механичните красавици на Хофман и Лем обаче, тук тя е парцалено 
чучело, нелепа, „съшита с бели конци" в буквалния смисъл измама. 
Влюбеният Ралф - също така за разлика от Натанаел и Ародес - разбира, че 
това е измама. Онова, което го подвежда, е вярата в собственото му 
въображение - и надеждата, че любовта е способна на чудеса. Подвежда го, с 
други думи, упованието, че модерният сюжет ще съвпадне с древния мит и 
че модерният човек притежава сили, с които не само да преодолее 
неодушевеността на любимата си, подобно на съживената с помощта на 
Афродита статуя на Пигмалион, но и да изравни жалкия факт - 

парцаленото чучело, Което много добре вижда - с родената от любовта му 
представа. 

Събитията се разгръщат обаче не във вселената на Афродита, а 
във владенията на д-р Скинер, „развратничещия с тайната" разум, и 
самата любов на Ралф - а следователно и упованието в нейната 
преобразяваща сила - има същия източник, както и куклата: внушена е от 
д-р Скинер. Надеждите на Ралф се раждат там, където се ражда и 
отчаянието му. Ралф се движи постоянно в един свят, който е 
собственият му вътрешен свят, но - и това е парадоксът, все повече 
обсебващ модерното съзнание - този „свой" вътрешен свят е именно 
„несвой", внушен е отвън. Ето защо героят се стреми да избяга от себе си 
и така да стигне до себе си - той може да се намери само като се изгуби, може 
да стане „аз" единствено ако се види като „друг". 

Този друг в „Греховно и неприкосновено" е Оразд - вечно жадната, 
неподдаваща се на описание слятост на природа и въображение, която 
крепи всемира. Благодарение на подкрепата й Ралф побеждава - в 
сблъсъка между д-р Скинер и него, между „здравето" и „болестта", 
учения и артиста, разума и въображението победители все пак се 
оказват въображението, любовта, човешката надежда отвъд всяка 
надежда. Дори програмираната любов, защото е любов, дори 
програмираното въображение, защото е въображение - т.е. сили, 
същностно противопоставени на програмираността и робството, се 
оказват по-могъщи от програмата. Но победата е горчива. Куклата 
„оживява" - но това става в известен смисъл отвъд живота, когато и 
самият Ралф е отчасти мъртъв. Тя сякаш оживява наполовина със зает от 
Ралф живот, така че той наполовина умира - изпълва се с боязън и 
умора и превръща магичната някога сила на любовта в преграда към 
света. Единствената утеха е, че д-р Скинер още по-драстично е 
„редуциран" - остава да съществува като своя собствена карикатура, 
като „влюбен кондор". Всеки от героите завършва „смален" - уязвима в 
крайна сметка се оказва не самата природа, а онези, които са били 
лишени от нея. 

Така интервенцията на д-р Скинер, „развратничещия с тайната", 
предизвиква невъзстановим разрив и както ученият, така и артистът 
продължават да съществуват само с една част от себе си, „фантомно". 
Изгубена е целостта на битието, за Ралф е изгубена основата на 
реалността, която дава криле на въображението; за д-р Скинер е 
невъзстановима вече тайната на „неприкосновеността", която прави 
науката човечна. И куклата оживява като че ли за да застине отново в 
еднообразно кукленско битие. Излиза, че не чистотата, не 
съвършенството, не отричащата плътта святост изискват надписа 
„Не ме докосвай", а именно несъвършената, лутаща се, объркана, 
„греховна" човешка естественост е неприкосновена и всяка груба 
намеса в съкровеното се заплаща и от жертвата, и от насилника. 

Преосмислянето на евангелския патос за защита на крехката 
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духовност в патос за защита на уязвимата човешка природност е 
изразено в „Спомен за света" като копнеж по плът. Изкуственият 
интелект, герой на тази творба, притежава въображение - а 
въображението у Мелконян, както вече казах, е онази артерия, която 
пряко ни свързва с естеството. Прелъстената от въображението 
„чиста" мисъл закопнява за тяло, мозъкът пожелава човешко битие. 
Мелконян многозначително преобръща Андерсеновата приказка за 
малката морска русалка, природното същество, жертвувало 
безгрижието си, за да получи душа. Сега душата зъзне за тяло. И както 
някога е лекувала чистотата, церителен днес е „грехът" на нашата 
природна принадлежност. Мислещата машина в „Спомен за света" се 
саморазпъва - чрез този покъртителен жест, слял бленуването и 
реалността, тя осмисля сама себе си като модерен Христос, пожелал да се 
сроди не с кристалните отвъдсветовни сфери, а с неприкосновената 
греховност, която е наследственото право на човека. 

МИСИЯ НА НАДЕЖДАТА 

У Урсула Ле Гуин „отвъдлогическата надежда" се превръща в мисия на 
героите й. М и с и я т а е  една от онези старинни думи, които 
Лисицата би могла да обясни на Малкия принц - това е особена, засягаща 
съдбините на целия човешки колектив и в известен смисъл на цялото 
мироздание задача, която е изпълнима само от един конкретен човек -
героя. В следващата глава ще стане дума за различните фантастични 
трансформации, които претърпява героят в научнофантастичната 
литература, - фантастичната трансформация на която го подлага Ле 
Гуин, е именно натоварването му с мисия, и то по начин, който да не 
изглежда анахроничен в едно отдавна изтръгнало се от фолклорното 
лоно време. 

В най-дьлбокия си метафизически план тази мисия е заздравяване на 
света, осъществяване на неговата цялостност. В приказно-условната 
вселена на „Магьосникът от Землемория" задачата е съвсем буквална - 
Гед трябва да „затвори" зиянието, което е разцепило битието и е 
открехнало излаз за „сянката", мрака, небитието. Но по същество 
това е задачата и на Генли Ай от „Лявата ръка на мрака", който служи на 
идеята за единство на обитаваните светове, и на Шевек от 
„Лишените", който трябва да намери път за преодоляване на 
пространството, и на Ор от „Грънчарското колело на небето", Който 
трябва да хармонизира сънища и действителност. 

Тази всеобемаща задача се раздвоява в един външен, видим, и един 
вътрешен, скрит план. Външният план е ясен и конкретен: 
дипломатическото поръчение на Генли Ай, чисто научният, физически 
проблем пред Шевек, „болестното" състояние на Ор, от което той 
иска да се излекува. Вътрешният, скритият е често смътен, 

неизвестен и дори съвсем неподозиран от героя, който нерядко не се 
досеща, че част от задачата му е да се изяви тази невидима същност, 
но тъкмо тя се оказва решаваща за неговия успех. Фактически 
откриването на скритата страна на мисията и осъществяването й 
могат да съвпадат; самото узнаване е делото. 

Обикновено видимата страна на мисията има обективен и социален 
характер - при Генли Ай и Шевек това е дори професионален проблем, а 
вътрешната - личностен, субективен смисъл. За Гед „откритата" 
страна на задачата му е да спаси своя свят от отприщеното - поради 
проявеното от него лекомислие - зло; а скритият неин аспект се оказва 
необходимостта да разпознае и приеме собствената си сянка, 
собствената си смърт като част от себе си. За да изпълни своята 
социална и „онтологическа" поръчка, той трябва да осъществи един акт 
на себепознаване, на „психологическо безстрашие". Възможно е и 
обратното. Ор смята, че е нужно да излекува себе си, а се налага да 
излекува своя свят; героят от „Градът на илюзиите" тръгва да намери 
себе си, а отваря път за освобождението на Земята. Същественото е 
неразкъсваемата свързаност на външно и вътрешно, на всемирно и 
личностно - единство, за което героят в първоначалната си наивност и с 
храбростта на неведението дори не подозира и само постепенно 
научава. 

Научаването не е проста и най-вече не е рационално достъпна цел. В 
известен смисъл то се извършва пряко волята и знанието на героя; 
извършва се посредством цялото му същество - не само чрез мислите и 
намеренията му /дори когато става дума за една физическа теория или за 
дипломатическа ориентация в лабиринта от дворцови интриги и 
заговори/, но чрез чувствата и постъпките му, чрез особения курс, 
който поема животът му, чрез онова единство, в което се осъществява 
неповторимо личностното му преживяване на света. Така чрез една 
странна, в сърцевината си любовна близост Генли Ай успява да се 
доближи до същността на Зима и тази близост съвпада с изпълнението на 
задачата му. Неговият опит - чисто сетивен, емоционален или дори 
мистично неизразим - дава плът на делото, което е вече повече от 
негово, което има всемирен смисъл. Високите, вселенските, 
всеобемащите цели у Урсула Ле Гуин винаги съществуват като находка за 
един конкретен човешки ивот и нямат друга реалност извън своето 
индивидуално човешко въплъщение. 

Този холистки начин, по който героите на писателката постигат 
задачите си, обяснява непредсказуемостта на пътищата им, а понякога и 
на резултатите. Онова, което трябва да се избегне, нерядко в края на 
лутанията се разкрива като нещо, което трябва да се приеме /сянката на 
Гед, сънищата на Ор, пасивната „вслушаност" на Зима/. 
Първоначалната цел може да се окаже само подстъп към истинската цел 
/търсенето на изгубеното аз в „Градът на илюзиите"/. Познаването 
на злото, на агресивността и убийството, на 
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„разкъсаното" между сън и действителност съзнание може да бъде 
необходима крачка, когато целостта и хармонията се окажат условия за 
заробване /"Гора е думата за свят"/. В най-общ смисъл онова, което е 
изглеждало пречка, нерядко е предрешен съюзник и, привидно 
работейки срещу желания от героя ред на нещата, в действителност ги 
осъществява много по-пълно, отколкото той е можел да ги замисли. Така 
разтърсващата самите основания на битието схватка, която подмолно 
се разгаря между д-р Хейбър и Ор в Грънчарското колело на небето" - 
схватка, предизвикала почти катастрофа, - в последна сметка 
довежда до един по-щастливо устроен свят. Грешка е било 
желанието на Ор да се освободи от отговорността си на човек, които 
„сънува действителност"; но грешка е и маниакалната амбиция на д-р 
Хейбър да обсеби лоста на светотворчеството и да постигне най-
сетне съвършенството, което, кой знае защо, непрестанно му се 
изплъзва. От взаимодействието на тези две грешки се ражда вярното 
решение и вместо д-р Хейбър да употреби Ор, излиза, че той самият е 
бил необходим, за да намери Ор онова точно движение, което е негова и 
само негова отговорност. 
Налучкването на пътя, с други думи, е подчинено на странни 
лъкатушения, които извеждат до непредвидено прозрение, а 
прозрението от своя страна - до осъществяването на мисията. Най-
честата метафора за прозрението е единството на светлина и мрак, на 
слово и мълчание - мрак, който сияе, и безмълвие, което проговаря -
слятост, която е естествен завършек на също така парадоксалното 
движение, на пътуването, което е завръщане /"Лишените"/, на 
знанието, което е забравяне /"Лявата ръка на мрака"/. Понякога тази 
метафора е пряко изведена, както е при сцената с гадаенето в „Лявата 
ръка на мрака"; или както е при победата на Гед над мрака чрез сливане с 
него. В други случаи тя се превъплъщава в сродни метафори: 
сънуването - това гранично съществуване, още един образ за 
тъждеството на битие и небитие, разчлененост и единство, ден и нощ, 
слово и мълчание - така, както сънувайки, Ор спасява света и от 
„пространството на сънищата", Селвър в „Гора е думата за свят" 
донася вестта, която може да се окаже гибелна за това пространство; 
впрочем гората е символ на същите подхранващи живота дебри, на 
същата могъща, дишаща безсловесност. Както вече стана дума, 
понякога моментът на прозрение съвпада с момента на практическото 
разрешение на мисията, самото прозрение е спасителното действие -
назоваването на сянката в „Магьосникът от Землемория" или 
възстановяването на личността в „Градът на илюзиите". Подобни 
съвпадения подчертават онова, което е същественото във всички 
случаи - наличието на една безмълвна сърцевина, на едно недостъпно за 
обикновеното зрение пространство, в което се крие източникът на 
правилното решение, вярната стъпка и отприщените сили за растеж. 
Тази безмълвна сърцевина героят, чрез своето отчасти 

целенасочено, отчасти интуитивно поведение, „изнася" навън, във 
видимия свят. За Урсула Ле Гуин природното е именно процесът на из-
явяване на скритите глъбини - една неизразима докрай сплотеност на 
човешките решения със съкровените корени на битието, едно 
разцъфтяване чрез човешките постъпки на непрестанно изменящия се 
свят. Това обяснява краха на д-р Хейбър, толкова добронамерения и 
толкова безсилен рационалист, и успеха на плахия, несигурен в себе си Ор - 
точният творчески акт се удава само на оня, който с цялото си 
съществувание, с кръвта и сънищата си, с чувствата и 
непосредствения си опит и чак тогава с интелекта си става проводник на 
неназовимата отвъдчовешка мощ - природата, живата тайна на 
мирозданието. 

Мисията на човека, с други думи, е да осъществява една космическа 
програма, да сътрудничи на природния ред, и то, като заема особена 
творческа позиция в него- казано с думите на Ингеборг Бахман: „вече не 
като противник, а като съзаклятник на сътворението"

22
. 

МЕЧТАТА И МАШИНАТА 

И така, от тези четири портрета на природата се вижда, че 
тайнствената същност, благоразумно представяна от древните само 
забулена, може да се появи на единия полюс като верига, клеймо на 
робството, пречка за развитието, които трябва да се отстранят чрез 
„наточената като меч" мисъл - т.е. човекът няма друг избор освен да 
бъде противник на сътворението; на другия полюс тя е отвъдлогическа 
надежда, сънуване на нови и нови форми, безграничен простор за растеж, 
към които трябва да се подхожда с по-деликатни инструменти - с 
внимателното „вслушване" на обитателите на Зима - така, че 
човекът да се окаже съзаклятник на сътворението. И в едната, и в 
другата крайност обаче не може да не се отбележи поривът за 
преодоляване на наличното - т.е., казано с думите на Юнг при едно 
негово сравнение между западния рационалист и източния аскет-
мистик, това са все усилия за преодоляване на „простата природност" на 
живота. Разликата е в това, какво се разглежда като по-далновидна 
стратегия -хюбрисът или смирението, критицизмът или „мисията"; но 
така или иначе това е стратегия, търсене на пътища за резултатно 
човешко присъствие в световния ред. 

С преодоляването на пространството, времето и „простата 
природност" плътно се доближаваме до далеч по-проблематичните 
области, които няма как иначе да наречем освен „преодоляване на 
човека". Преди да стъпим на тази несигурна почва обаче, ще направим 
една успокоителна крачка назад - за де се убедим, че не сме се отдалечили 
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много от континента на наличното, ще се опитаме да включим 
фантастичните хоризонти в кръгозора на всекидневното. 

Имаме и водач за този преход - Рей Бредбъри. 
Статусът на Рей Бредбъри като писател е особен: дотолкова 

нетипичен за основния поток научна фантастика, че тя да бъде 
освобождавана от „отговорността'' за неговата слава , той 
същевременно е възприеман като представителен за научната 
фантастика автор, като образец за писател фантаст. Ако фанатичните 
привърженици на научната фантастика откриват чрез него връзка с 
цялостта на литературния процес, то за нетвърде пристрастната към 
този жанр читателска публика, напротив, Рей Бредбъри е писателят, 
който успява да я приобщи към една непривична проблематика. Бредбъри 
изпълнява ролята на посредник: граничен като литературно явление, той 
превежда научнофантастичните вселени на езика на традиционните 
ценности и въплътява изконните човешки стремежи в мащаба на 
космическите прогнози. 
С неговата посредническа помощ ще се впуснем в малко отклонение, което 
ще разбули един скрит фантастичен хоризонт, вписан в 
кръгозора на наличното, и за миг ще ни включи в двойната 
перспектива, която е и толкова трудна, и толкова често преживявана -
едновременното виждане на онова, което е, и на отвъдналичното. 

„Вино от глухарчета" е поетична книга, проследяваща 
преживелиците на дванадесетгодишно момче в провинциално градче от 
средния американски запад. Това е делнична, обикновена материя, а все 
пак фантастична тръпка пронизва всеки ред и усещането за 
необичайност, за най-лек, но несъмнен тайнствен полъх, за несекващо 
чудо не ни напуска отначало докрай. 

Нищо фантастично в точния смисъл на думата не се появява; 
.Грийнтаун е подчинен на всекидневните закони и, изправено пред 
прозореца си в утрото на начеващото лято и във вечерта на неговия 
завършек, момчето като вдъхновен диригент повелява само онова, 
което всяка сутрин и всяка вечер се случва, „ръководи" вълшебството на 
познатите ритми. 

И тук е първата „вметка", която трябва да направим. Ръководи -
повелява - строи - делничния ред наистина, но така или иначе, Дъг, 
младият герой на Бредбъри, застава пред нас в позата на строител на 
светове. С диригентския си замах той открехва загадъчно 
пространство именно защото това е замахът на създател. 
Обичайното се разкрива тъй непривично, защото Дъг пред очите ни го 

Това е, разбира се, едно характерно мнение от „ветото", от самозатворнлия 
се „фандъм" на фантастоманите, Което привеждаме тук само като любопитеи детайл. 
Вж, статията за Рей Бредбъри в The Encclopedia of Science Fiction. Ed.P.Nichols, London etc., 
1979. 

сътворява. 
Той ни въвежда в нова планета - нещо, което почти се оказва 

невъзможно в „Марсиански хроники", където земяните така и не 
успяват да се срещнат с марсианците. Или по-точно, те се срешат само за 
да се разминат - както неочаквано натъкналите се един на друг 
марсианец и земянин, всеки взрян в собствения си пейзаж. Погледите им за 
миг се пресичат, после всеки се потопява в своето време. На Марс 
земяните намират непрестанно Земята. Затова пък Дъг открива 
Земята като девствен, „току-що прогледнал" свят - „грамаден ирис на 
едно още по-гигантско око, отворило се също току-що, за да огледа 
всичко". Земята и Марс от двете творби на Бредбъри се оказват 
„изравнени" - те са в еднаква степен сплав от познато и екзотично, от 
постижимо и изплъзващо се като тайна. 

Новостта не се изчерпва с опияняващата сила на усещанията, с  
юношеската свежест на сетивата, която подарява на Дъг една 
невиждана вселена и която, от друга страна, сама е дар за човека, правещ 
първите си стъпки в космоса, станал отново дете. Земята, която 
открива Дъг, не е просто това или онова кътче от нея. В близкото той 
умее да види далечното, в непосредственото си обкръжение намира 
начин да вдъхне ароматите на необхватни разстояния. Светът, който го 
заобикаля, е само и р и с ъ т на още по-гигантско око - цялото 
мироздание е вторачено в него. Планетарното виждане на земята -
като дишаща, обозрима, зареяна сред други подобни на нея окръглености - 
въвежда онези пространства, които са едно от най-големите 
очарования на отвъдналичното. 

Така че Дъг разполага с „машина на пространството". Той разполага 
обаче и с „машина на времето". Летният му опит е разделен на „Обреди и 
навици" и „Открития и откровения". Това е осъзнаване на времето в 
неговия двояк аспект - като ритмично завръщане, като циклично 
„обредно" повтаряне и като допълване, ново прозрение, 
неповторимост. Осъзнаването е усилие да се задържи и съхрани 
времето - и в повторимостта, и в неповторимостта му - „виното от 
глухарчета" е отлежаването на спомена, ферментацията на 
преживяното в опияняваща напитка. И тъкмо такава е напитката, 
която предлагат старците - полковник Фрийли и мис Лумис, живите 
машини на времето, - кипяща смес от минали епохи и събития. Чрез тях 
/подобна функция имат и други епизодични образи - „врачката", 
вехтошарят/ героите „пътуват" отвъд своето настояще, при все че 
човек има истински винаги само настоящето. Така преживелиците на 
Дъг придобиват времева дълбочина отвъд собствения му жизнен 
отрязък. 

„Вино от глухарчета" предлага и „машина на щастието", която 
също е жива: не конструкцията на изобретателя Лио Ауфман, а 
собственото му семейство. Бредбъри, който е може би най-големият 
майстор в поетичното, одухотворено пресъздаване на машината, в 
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тази творба тръгва по обратния път. Вместо да вдъхва живот на 
машината, той вижда в самия живот най-съвършеното осъществяване на 
задачите й. Човешката общност е генератор на щастие, човешката 
памет преодолява опустошенията на времето и свързва епохите. През 
тези хумористични машини прозира познатата от други Бредбърови 
произведения защита на човешките възможности, вярата, че в самия 
човек са скрити силите, които ще го превърнат в космическо същество - 
така, както в разказа „Пашкулът" героят полита и със силата на 
собствените си криле се изгубва между звездите. 

Наред с темата за преодоляването на времето, старците, живите 
машини на времето, внасят и темата за неговото всесилие, за 
смъртта. Започнал с екзалтираното проникновение, че е жив, летният 
път на Дъглас го отвежда до прозрението, че ще умре. Всичките 
„открития и откровения", цялото разширяване на съзнанието, в което се 
крие смисълът на лятното му приключение, спират вцепенени пред 
границата. Вгледал се в началото като равен с равен към втораченото в 
него всемирно око, Дъг в последна сметка трябва да приеме, че това не е 
равенство, че той разполага само с едно мъничко късче от огромния 
ликуващ свят. Самосъзнанието, опиянило с първата си поява момчето, се 
оказва осъзнаване и на собствената крайност - една болезнена 
съпоставка между човешката ограниченост и безграничността на 
вселената. 

Болестта на Дъг е не друго, а треската на това прозрение. И ето че 
вехтошарят - още една метафора на съхраненото време - успява да го 
излекува с вълшебното докосване на далечините, на зелените 
хоризонти, на изпълнените с обещания пространства. Мечтата у Рей 
Бредбъри преодолява човешката крайност, тя винаги се възвисява над 
тесните предели на индивидуалното съществуване. Мечтата дава 
сили на младия Дъг да оживее, на старата мис Лумис - да умре. Мечтата е 
куполът на човешкия живот, тя достроява дните му. Тя е, която 
прави възможна двойната перспектива, непрестанния трепет между 
онова, което имаме, и онова, което нямаме, което навярно никога няма да 
получим. Тя е винаги отвореният завършек на самия човек. 

СКИТНИКЪТ - ЧИТАТЕЛ 

Както множество други книги, и тази е писана от едно бивше дете. 
Детето е съществото, което расте - забравя се обаче, че то е също 
така съществото, което идва с ореола на безкрайността около 
сбръчканото си в предвечните води личице, и че по-нататък този 
ореол става колкото слънцето, колкото земята, колкото 
околовръстното шосе, колкото тенджера, колкото топлийка: накрая 
изчезва. Иначе казано, детето се смалява, растейки - още от първия ден 
ние започваме да проиграваме щедрите обещания на човечността. 

Това е книгата на едно смалено дете, което изчислява своите загуби. 
Най-значителната от тях е загубата на двехилядната година - онези, 
които са били деца през шестдесетте години, ще разберат какво имам 
предвид. За останалите ще поясня така: когато Психея от старата 
приказка попада в двореца на Амур, тя чува музика, изпълнявана от 
невидими музиканти. За читателя е ясно онова, което очарованата 
Психея може би все още не разбира: това е музиката на любовта, на 
спечеленото в мъки щастие, на обещанието за безсмъртие и за 
блаженството на боговете. И целият този бъдещ триумф се съдържа в 
простото обстоятелство, че музикантите са невидими - ето какво 
подсказва чудото, вълшебството на преображението. По-нататък 
може да се каже, че понеже музикантите са невидими, трябва да е било 
запис; понеже музиката е несравнима, трябва да е било лазерен диск: 
възможно е, впрочем, музикантите да са невидими, тъй като тях 
всъщност ги няма и мелодията се поражда по най-пряк и непосредствен 
начин от своята числова същност. Двехилядиата година стои пред 
прага ни подобно на грамофона, осъществил музиката на Психея; стои, с 
други думи, като ангела на действителното, стои като своя 
собствена унищожителка. Двехилядната година с всичките си чудеса е 
мъртва. 
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И слава богу, сега тя все повече ни се привижда като най-обикновена 
година, подобна на другите, още една година, в която човечеството ще 
има шанс да оцелее. Ако въвеждам тази тема, правя го не за да 
омаловажавам грамофона, а за да обясня методологията си. Както се 
знае, изборът на методология е изключително важен и макар и късно -
макар и едва сега, когато книгата е вече преполовена, - редно е методът на 
изследване да бъде дефиниран. В известен смисъл това закъсняване ми се 
вижда дори сполука, и то поне по две причини: първо, защото по такъв 
начин методологията не може да се разрасне до степен, която да 
възпрепятствува написването на самата книга; и второ, защото тя се 
изяснява, след като вече се е самодемонстрирала, и дава възможност 
веднага да се прецени дали теорията и приложението й си 
съответствуват. А това, струва ми се, е проява на доблест. _ 

 Но дори да греша по отношение на тези две предимства, сигурно е 
поне, че подобно отлагане има своите аналози и прецеденти: така 
Самюъл Стърн вмества предговора към „Тристрам Шенди" в 
двайстата глава от третата книга на романа, защото едва тогава 
могъл да си отдъхне от многото събития, които описва. Вярно е, че 
тези събития, колкото и да са напрегнати, до момента на предговора 
все още не са довели до раждането на Тристрам, героя на Стърн; както и 
тук, въпреки голямата си заетост, все още не сме достигнали до 
същинската поява на героя-утопия. Но и това ще стане. 

И така, какъв е методът на това изследване? Какви са неговите 
цели? Какви са приносите му? 

Методът му може да бъде наречен метод на постмодернистката -или 
казано с думите на Хорхе Луис Борхес - на Вавилонската 
библиотека. Този метод е в буквалния смисъл на думата път - и то не 
какъв да е, а път сред отрупани с книги стелажи. По-точно методът 
може да бъде определен като метод на свободното реене между 
стелажите. 

Но защо непременно „реене"? Защо не, например, „методът на 
Вавилонската библиотека е метод на свободно пълзене между 
стелажите"? Или „методът на постмодернистката или 
Вавилонската библиотека е метод на свободно подхвърчане между 
стелажите"? 

Не толкова защото пълзенето или подхвърчането предполагат по-
малка подвижност, която в случая е съществена, а по-скоро защото не 
съдържат в необходимата мяра елементите на мечтателност и 
отчаяние, които са включени в идеята за реене. Става дума за особен 
вид мечтателност и отчаяние, читателска мечтателност и 
отчаяние, мечтателността и отчаянието на определен вид читател 
или читателка, вид, които един наш философ веднъж описа в разговор. 
Този вид читател или читателка, щом чуе някое заглавие, особено ако 
заглавието е трудно достъпно..., тутакси разбира, че това е Книгата, 
която ще реши сетните въпроси на съществуването. Читателят или 

читателката се втурва, намира книгата, прочита я или не я прочита, 
разбира, че не е тя, а някоя друга, също трудно достъпна и т.н. В реенето 
между стелажите присъствува непризнаваното очакване за наличието на 
подобна книга. 

Това е описано в едно от стихотворенията на Яозеф Кнехт от 
„Игра на стъклени перли". В това стихотворение героят попада - на сън - 
в библиотека, където фигурират книги като „Квадратурата на 
кръга", „Как яде от другото дърво Адам", „Съответствия на 
тоновете с цветовете" и други подобни. И ето че се появява 
библиотекарят, достолепен беловлас старик, които най-напред 
изписва, а след това издухва като песъчинки тези приказни заглавия. 
Издухването е, разбира се, актът на четене, които, доколкото 
унищожава неспоменаваната надежда на реенето, унищожава и самия 
текст. След като сме прочели, спокойно можем да забравим; целта на 
четенето е всъщност забравянето. 

Вавилонската библиотека е принципно разноречива. Принципът на 
разноречието може да бъде описан - и ще бъде описан тук - като 
ситуация на отсъстващия учител. Тази ситуация предшествува както 
постмодернизма, така и модернизма; постмодернисткото в случая е 
свързано с компрометирането и изживяването на два утопични 
м о д е р н и с т к и  проекта за преодоляване на педагогическото 
отсъствие - проекти, които през първата половина на века изглеждат 
убедителни, а в постмодернистичната епоха - вече не. Това са 
проектите, предлагани, първо от литературния манифест с неговите 
усилия за пренареждане на традицията и за намиране на универсален 
език; и второ, от мистифицирания опит като път към гениално 
сплавяне на еклектиката в някаква програма за лично 
усъвършенствуване. 

„Ако би имало наука, нещо, в което човек може да вярва!" - оплаква се 
младият Кнехт. - „Всичко си противоречи взаимно, всичко се разбягва едно 
през друго, в нищо няма сигурност. Всичко може да бъде тълкувано в един, 
а после в напълно противоположен смисъл ... Няма ли истина? Няма ли 
истинско и необоримо учение?" * Отговорът би трябвало да бъде - не; 
двата споменати модернистки проекта обаче търсят изход от 
обрисуваната от Кнехт ситуация. Тези проекти биха могли да бъдат 
обобщени в нещо като „истината се преживява, не се преподава" /Кнехт 
фактически получава такъв отговор/; но тази максима по-скоро 
утвърждава духа на самопедагогика и своеволие, т.е. ситуацията, за която 
става дума. 

  

  

1
 Хесе, Х Игра на стклени перли. С, 1960, с.98. 
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ОТСЪСТВИЕ НА УЧИТЕЛЯ 

Учителят отсъствува. Жива приемственост не съществува. 
Педагогиката е винаги опосредена от артефакти и се ръководи 
единствено от тяхното наличие. Ученикът общува непосредствено 
само със знаци. Школата е заменена от каталога. Бог - според една 
формулировка на Борхес - е подшита отвсякъде книга с форма на 
окръжност. 

Живата приемственост предполага авторитет, школа, единен 
възглед върху света. При тази приемственост Z е ученик на У, У - на Х и 
така в права редица до Адам. Подчинението и концентрацията върху 
някакво общо, споделено виждане за света са условието, без което не 
може. Известен е индийският анекдот за учителя, който без каквото и 
да било предупреждение натиснал главата на ученика си във водите на една 
река. „Какво си мислеше?" -попитал той, когато най-сетне му 
позволил да си поеме дъх. „Въздух, въздух! - отговорил ученикът. Ето 
така трябва да се стремиш към спасението". От тази притча се 
виждат ясно както педагогическите методи, така и драстично 
налаганата съсредоточеност в някаква универсална представа, които 
подобен род отношения изискват. 

По същество ситуацията не се променя, ако вариантът на 
приемственост е „революционен", „новаторски" - т.е. Z отрича У, У 
отрича Х и т.н. Z се определя като не-У, У се определя като не-Х, но 
така или иначе всеки е пряко обоснован чрез своя предходник. Още в 
епохата на Просвещението обаче, както личи и от просветителския 
образователен роман, светогледното единство все повече започва да се 
осъществява чрез ученика и ударението се премества от послушанието и 
от бунта на отрицанието към с в о е в о л н о т о  с т р а н с т в у в а н е  
на у ч е н и к а  от е д и н  у ч и т е л  към друг.Още Кандид 
странствува и това странствуване има ако не някакъв друг резултат, 
то поне разобличава претенциите на празноглавия педагог Панглос; 
странствува, макар и „тайнствено направляван", Вилхслм Майстер; 
странствуват учениците в модерния просветителски роман, такъв, 
какъвто го знаем от Хесе и Томас Ман. Избирайки кого да „слуша" /и като 
ослушване, и като подчинение/, ученикът се озовава в положението на 
свой собствен педагог, а отношението му към учителите все по-
незначително се различава от отношението към „библиотеката": той 
ги изважда от „лавицата", прелиства ги или ги изчита внимателно и 
когато интересът му секне, връща ги обратно. Или, както казва 
Борхес, „всеки автор създава своите собствени предшественици"; 
ученикът е творецът на учителите си, вместо да бъде тъкмо 
обратното. 

функцията на учителя е не само да индоктринира определен модел 
на светоотношение, но и да узаконява старанията на ученика, пък макар и 
чрез порицание. Той е инстанцията, която, приобщавайки ученика към 

кръга на едно колективно усилие/ Z кум У кум Х/, става гаранция за 

смисленостна ученическото прилежание. Тази гаранция липсва при 

общуването с ,,каталога”. Предлага се друг вид граница – според 

обичайната в новото време формула ,, бъдещето ще покаже’’, т.е. в най-

добрия случай ученикът може да се надява, че ще бъде ,,създаден’’ като 

предшественик от някой бъдещ ученик. Положениео му е висящо;той 

може да разчита само на една отлагана за неопределен срок санкция. Ето 

защо носталгията по „гуру" е напълно обяснима. 
И гуруто се появява - само че това е мистификация. Мистификация е 

дори най-буквалният опит за въвеждане на жива приемственост, за 
въвеждането й в онзи туристически вариант, който Хесе назовава 
„странствуване на Изток". И най-невнимателното вглеждане ще ни 
покаже, че става дума не за жива, въплътена приемственост, а за 
общуване със сънища, сенки и знаци. Това се вижда от творчеството на 
Николай Рьорих, който предприема странствуване на Изток по един 
конкретен, последователен и наистина краен начин и в резултат 
достига до нещо, наречено „свещени знаци", и там някъде, сред скалите и 
снеговете, сред сияйната ледена пустош - до „сянката на Учителя". 
Дори сред Хималаите педагогът е сянка, отсъствие. 

Вторият вид мистификация преобръща точно наопаки реалното 
положение - вместо да се признае, че живият учител е книга, поставена 
сред много други книги, към които ученикът своеволно посяга, твърди се, 
напротив, че книгите са хора. Това е направил Хесе в „Игра на. 
стъклени перли", където някои от книгите, които чете Кнехт, са 
представени като книги, а други са представени като хора, например 
отец Якобус, който в действителност е няколко тома исторически 
съчинения. Забележителна в това отношение е книгата „И Дзин", 
която се намира по средата на метаморфозата - за нея се признава, че е 
книга, но от друга страна към нея се отнасят като към човек, и то, 
разбира се, педагог: задават й въпроси и тя отговаря с кратки 

напътствия. 
Благодарение на тази парабола Хесе съумява да представи 

биографията на Кнехт като поредица от срещи, от контакти и 
сблъсъци. Макар че „истината се преживява, не се преподава", в 
Касталия тя все пак именно се пре-подава от ръка в ръка, от тяло в 
тяло, от живот в живот - посредством йерархично ориентираното 
общуване между учител и ученик. Учителят въплъщава зримо и 
осезаемо тази достижима като преживяване истина. Бруталният 
свършек на Кнехт обаче намества нещата. Удавянето му поставя 
ученика му Тито в назованата по-горе ситуация на отсъстващия 
учител. Езерото ги свързва, наистина - Тито изплува от водата, в 
която Кнехт е потънал: предвечната святост поглъща единия и ражда 
другия. В такъв смисъл Тито, поразен от огромната отговорност, пред 
която го изправя тази смърт, наследява Кнехт много по-цялостно, 
отколкото би успял като обикновен - та макар и в духа на най-строгата 
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традиция - ученик. Може да се каже, че Кнехт се преражда в Тито; това 
означава обаче, че този път учителят е потопеният, при това 
безвъзвратно. Прераждането се осъществява като отсъствие на 
учителя. Огледалната езерна повърхност, знакът за едно осуетено 
общуване е краят на мечтата за жива приемственост. 
Педагогическата утопия на Хесе отвежда до същия високопланински 
мраз, които трепти в ледените пеизажи на Рьорих. 

Кнехт оставя не ученик, а биограф - биографът, които 
възстановява живота му, смесвайки действително с легендарно, и по 
такъв начин го създава като предшественик. 

Най-сетне един трети вид мистификация, която сама се родее с 
алхимията, въвежда като педагог Мефистофел. Такъв педагог е 
дяволът от Томас-Мановия „Доктор Фаустус". Той казва: „Тогава 
знай, ние ти гарантираме трайна жизненост на онова, което ще 
извършиш с наша помощ" Тоест като истински' гуру той се наема да 
бъде  гарант за успехите на ученика. Тази негова претенция се обезпечава 
от просветнтелско-романтическото доверие в някаква 
средностатистическа, ако не и откровено гениална схватливост: един 
въпрос, към който отново ще се върнем. В случая същественото е да 
подчертаем критичността на ситуацията, след като идеята за жива 
приемственост трябва да бъде защитавана с пратеници на отвъдното. 

Но появата на гуру - повече или по-малко екзотична - не е основното 
упование на модернизма. Много повече се разчита на манифеста /като 
проект за универсален език - например: Само образи, никакви 
абстракции! или: Не логика, а аналогия!/ и на опита /като проект за 
всеобемаща идиосинкразия, доколкото „истината се преживява, не се 
преподава"/ - два, както вече казахме, междувременно компрометирани 
проекта. 

НЕВЪЗМОЖНОСТ НА МАНИФЕСТИТЕ 

Манифестите са невъзможни. Обединяващият ги жест се разглежда 
като наивен или нахален. Изключва се вероятността за гледна точка, от 
която да се обзира цялото, за единствено вярно решение, за рецепта, 
която да оправи всичко. Всяка неразрешеност е преход към нова 
неразрешеност, светът е трептене на множество светове. 
Еклектиката - иначе Казано, търпеливото изслушване на всички 
свидетели /Шлайермахер/ - се приема за окончателно, а не за временно 
състояние. Няма оторизирана инстанция, която да призовава 
свидетелите. 

На пръв поглед манифестът е опит да се възроди предвавилонската 
ситуация. Той се стреми да основе школа, светоглед, единен език. Но той 
прави това по типичен за Вавилонската библиотека начин - като 
своеволно рови по рафтовете, създава предшественици и засилва 
разноречието. Тоест той е рожба на ученически произвол, а не на 

присъствието на учител. • 
Как, например, чете читателката? Как читателката чете „Игра на 

стъклени перли"? След като Хари Халер уби Хермине с огледалния нож в 
„Степният вълк", в „Игра на стъклени перли" вече не се е наложило 
да присъстват жени. Кнехт може да просъществува в един напълно 
еднополов свят. Какво обаче прави читателката? Едно от двете: или 
забравя, че над входа на Касталия, на „педагогическата провинция", 
е поставен свещеният знак „Н" - т.е. разглежда мъжествеността на 
обитателите й като пренебрежима; или пренебрегва собствената си 
принадлежност към „втория пол" и се разполага в читалнята като 
някаква чиста интелигенция. Има и трети метод, а именно методът на 
запокитването. Чителката чете известно време, запокитва книгата, 
замисля се, взема я отново, отупва я, пак чете, отново я запокитва. Най-
сетне тя изважда някое име, не името на Хесе, а да кажем, името на 

Г А С П А Р А    СТАМПА, 

с Което онагледява метода на създаване на предшественици. 

Този метод включва обикновено конструирането на някаква 
утопия, например: 

Утопия за справедлива литературна 
история, 

 
Утопия за идеална читателска 
общност, 
 
 
Утопия за наличие на истински 
 глас, Които моЖе да бъде намерен, 

 

Методът включва и разбиването на стереотипи, като например: 

    поради Които името на Гаспара            
Стампа е било забравено; 

  

в която имената на поетеси 
Като Гаспара Стампа ще заемат 
полагащото им се място; 
 
Където гласът на 
Гаспара Стампа ще бъде дочут 
в истинските му интонации; 

доколкото Гаспара Стампа е 
имала такъв глас и го е 
намерила. 

Стереотип на забравянето 
на женски имена, 
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язването 
 поради който името на Виктория Колона, 
по-безинтересна поетеса от Гаспара 
Стампа, е по-споменавано, доколкото то  

се намира в любовна връзка с името на Микеланджело; 

     долкокто за Гаспара 

например и за Луиз Лабе, охотно и без да има 

особени 

исторически 

сведения се 

твърди, че била 

куртизанка; 

Стереотипът на девата 
с което изрично се указва, че тя 
не е била дева което е другата 
нейнавъзможност, а именно  
защото 

Стереотипът на преценяване на 
поетесите според това, дали са деви 
или хетери, 

което от своя страна е част от 

който се          проявява 
спрямо текстовете, написани 
от жени; който отъждествява 
творчество и Живот; които 

кара Рилке да говори за 
Гаспара Стампа като за 
влюбената и изоставена 
жена, а не като за 
поетеса; поради който 
стиховете й се разчитат 
като дневник, тя самата е 
, разглеждана като героиня и 
за авторството й дори се 

забравя, сякаш тя самата 
по-скоро е била съчинена от 
някого. 

Методът включва и разработването на стратегии, като например: 
пм което това, че гарцяаГЧиямпц  ̂която умира 
на 31 години, не се е омъжила, се разглежда като 
педагогическо указание. Частен момент от тази 

стратегия е 

което пък е стратегията на Витория Колона, 
прописала / след като мъжът й умрял; а също и 

чиято цел е да преобърне куртоазното 
отношение, при което Дамата е винаги Обича-
ната; но всеки знае, че Богът е у Любещия. Тази 

стратегия обаче влече непо-
средствената опасност от 
стереотипа на затрогващия 
биографизъм и затова 
предизвиква 

т.е. радикален отказ от биография и 
превръщане в текст, така че словото да 
бъде единствената биография на поетесата. 

„Тук няма жена, тук има думи" 
- такава е същината на това 
преобразяване. „Които дишат" 
- добавя Емили Дикинсън, 
която също не е избегнала 
съдбата да бъде трогателна. 

Но тази феминистка процедура, на чиято основа никнат твърдения 
като: „Матриархалното изкуство се разполага отвъд 
фикционалното", е очевиден удар срещу последната обединеност на 
езика като касталийски език на мъжете. 

  

Стереотип на отбел 

Стратегия на отказ от 

на женски имена В /любовна/ 
връзка с мъжки имена, 

Стереотип на хетерата, 

такива са двата варианта за 
духовна независимост на жената и 
чак до XIX век, когато сред най-
забележителните писателки ще 
срещнем имената на 
девствениците Емили Бронте и 
ЕЕЕЕЕмили Дикинсън   Емили 
Дикинсън и на застъпницата за 
свободната л1обов ЖорЖ Санд, 
оцелява 

Стереотипа на затрогващ 
автобиографизъм, 

Стратег 
овдовяването, 

Стратегията 
несподелената любов, 

Радикалната стратегия на 
прербразяването в текст, 

78 
79 



НЕНАДЕЖДНОСТ НА ОПИТА 

Опитът подвежда. Фундаменталните претенции за непосредствен 
сблъсък с абсолютното, за „преживяване на истината" се развенчават. 
Наследеният от Просвещението либерализъм, който извинява чрез 
опита всяко педагогическо безразсъдство, се подлага на съмнение. 

В „Нравствени писма до Луцилий" Сенека противопоставя 
общуването с книгите - и то подчертаните, разтълкувани от учителя 
книги, - на живота редом с мъдреца: истинското обучение е в 
благоговейното съжителство с педагога, а не в старателното вникване в 
мъчни слова. Наред със самопедагогиката, т.е. отношението към 
учителя като към книга, Просвещението утвърди и едно крайно 
лекомислено отношение към опита - според просветителското 
схващане ученикът трябва всичко да изживее на собствения си гръб и така 
да стигне до своите собствени изводи. Ето защо вместо фигурата на 
учителя, който олицетворява един вече направен избор и по такъв начин 
ограничава безкрайните поля на опита, редом с модерния ученик се 
появява фигурата на дявола, който нищо не ограничава, а всичко 
разрешава. Дяволът олицетворява педагога като отсъстващ; той 
обозначава изолацията на учещия, лишен от инстанция, която да му 
поставя оценки. 

Всичко това говори за просветителското предоверяване в злото. 
Просветителският патос интерпретира дяволщината като борбата на 
Яков и ангела: Яков си мисли, че се е счепкал с враг, но това е всъщност 
висшето начало, в което е заложено педагогическото му израстване. По 
тази причина той няма защо чак толкова да се бори с него, по-добре ще е 
да се поддаде, да бъде победен - прозорливият, както казва Рилке, 
израства от подобни поражения. Просветителският либерализъм, с 
други думи, схваща злото като частен момент от диалектиката на 
светлината, т.е. като приобщаемо „в последна сметка" към нея. Това се 
вижда още от прочутата драма на Гьоте, където Мефистофел се 
представя за част от онази сила, що зло желае, но добро създава - тъй 
като нищо не се споменава за сила, която желае добро, но твори зло, 
резултатът е познатата ни просветителска ведрост, винаги 
предвиждащото се в края на просветителските дилеми спасение. Над 
портите на Дантевия ад е написано: „Надежда всяка тука оставете" - 
такъв надпис не виси над нито една просветителска врата. През 
просветителските врати винаги се минава в двете посоки, те служат и за 
вход, и за изход и в такъв смисъл са винаги обнадеждаващи. каквото и да 
става, един глас отгоре отсъжда: „Спасена" и Мефистофел се оказва 
деец на прогреса. 

Либералната толерантност към опита стига дотам, че в 
просветителския свят няма случки, в него всичко води нанякъде. 
Покварата, престъплението, безумието, болестта, смъртта се 
оказват не само подчинени на благотворна програма, не само включени 

в педагогическа перспектива, но и в крайна сметка се обявяват за 
гениални. Както казва Томас Ман чрез своя ученик Ханс Касторп: „Към 
живота има два пътя: единият е обикновеният, прекият и кроткият; 
другият е лош, той води през смъртта и това е гениалният път!" 

Постмодернистката библиотека обаче, в която учителят и 
следователно инстанцията, поставяща бележки и раздаваща дипломи, 
липсва, не може да не вземе под внимание голямата вероятност 
залуталият се между рафтовете ученик да е тотално несхватлив. А 
неговото присъствие е гибелно за цялата доктрина на педагогиката 
чрез опит с нейното упование в гения. Въпросът за негениалния, 
неизбрания и въобще тъп индивид, индивида, Когото /ако заемем един 
образ от творчеството на Леонид Андреев/, докато разпъват 
Христос, го боли зъб, все повече стои пред нас. Несхватливият ученик 
може да изчете всичките книги на света, да му се случат всички 
възможни беди и да изтърпи всички страдания като Василий ТивейсКи, да 
убие като д-р Керженцев или да се самоубие като клетия Сергей 
Петрович25, които прочел дори Ницше, и все пак да си остане 
безпределно тъп. Самопедагогиката не предлага гаранция, която да 
оразличи окаяника Сергей Петрович от „грижовното дете на живота" 
Ханс Касторп. Подложеният на обучение чрез опит може да убие, за да е 
гении като Наполеон; Наполеон той не става, но става нов, прероден 
човек. Ами ако не стане нов човек, ако просто убие? 

Така че унесеният странник във Вавилонската библиотека не може вече 
да намери разрешение за трескавото си ровене по рафтовете нито в 
манифестите, нито в рискованите панацеи на опита. Изправен пред 
двойния си проблем за 1) Разноречието и 2) Санкцията, той обаче може да 
продължи да чете. В завършения си вид Вавилонската библиотека 
придобива „капсулирана форма": ученикът е сам, той е в космически 
кораб, а корабът съдържа всичките книги на всички времена. Затворен в 
своята капсула, несмущаван от нищо и никого в безкрайното 
пространство, ученикът чете и тъй Като корабът се движи със 
скоростта на светлината по божествената траектория, очертана от 
Айнщайн, ученикът има пред себе си вечността. Това е скитникът-
читател, осъден никога да не умре сред своите томове. 

Според втория вариант обаче накрая той все пак стига до някаква 
планета и там, с развята от вятъра роба, го чака Учителят. „Хм, хм - 
казва Учителят. - Читателят-утопия, да, може би. Но какво стана с ч о в е 
к а - утопия?" 

Василий Тивейски, д-р Креженцев, Сергей Петрович - герои на Леонид Андреев. 
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БУНТ 

Очевидно е, че научната фантастика е модерен плод на един стар 
човешки бунт - бунт срещу природата, която нехае за претенциите, 
твърде неумерени наистина, на отделната човешка личност, бунт 
срещу пространството, което ни разделя от въжделението да обхванем 
с поглед света, срещу времето, което слага край на всички въжделения. 
Този бунт се изразява най-вече в умението да се задават прости  
въпроси-онези най-проти въпроси, за които няма отговор, и 
затова отрано се приучваме, като хора, школувани да почитат 
„търсенето на истината , а самата истина, за по-сигурно, да разбират 
като своебразна практичност, да не задаваме такива въпроси. Веднъж 
отучени, трудно е да намерим думи за тях, а това са най-лесните, най-
познатите думи. Дора Габе ги намери в светлината на едно внезапно 
запламтяло преди залеза слънце и заедно с тях намери онази безстрашна 
наивност, до която дораства мъдростта: изправена пред упорито 
безответната стихия на морето, звездното небе или „очиците" на 
втораченото в нея врабче, почти сричайки, сякаш отново се учи да 
говори в своя къс, насечен, разяден от необозрими паузи, от страшно, 
неизмеримо мълчание стих, тя застана лице в лице със своя копнеж и със 
съзнанието, че не само няма отговор за копнежа, но и самият коонеж 
трябва скоро да секне. Такива са очертанията на нейната 
непримиримост: въпросите не спират, а животът трябва да спре. За 
природата това навярно не е парадокс, но той е достатъчен, за да 
запълни човешкия  живот с  удивление. 

Докато пишех тези редове под сенките на един селски двор, съседът, 
превит като престаряла, изгърбена лоза, се протегна през оградата с 
грозд в ръка. Сухо, дребно старче, едва-едва пъплещо сред листата, той 
вече почти не можеше да внесе дисонанса на човешко присъствие сред 
избуялата растителност и дори очилата му, придобивка на 
цивилизацията, зад които личицето кажи-речи изчезваше, се взираха 
като очите на възторжено насекомо. „Лозата е стара и аз съм стар 

каза той. - Никой не вярваше, че на това място ще даде плод, но тя 
даваше, и сега, когато не мога вече да се грижа за нея, пак даде. Хапнете си 
от мене, защото всичко друго е вятър освен живота, сладкия живот." 
Животът в чезнещата сладост на един прозрачен плод - ето коренът 
на човешкото удивление. Това старче, още приживе завърнало се в 
пластиката на природното лоно, слято със зелената ни прамайка, 
встъпи във въображаемите, продиктувани от горделивост и бунтовен 
критицизъм светове, където се реех, като доказателство, да, като 
абстрактен глас за тяхната правота, глас, който придаде на 
химеричния им блясък някаква сочна, сладостна, прозрачна като грозд 
плът: и това е защото думите му неочаквано разкриха една всеобща 
човешка вселена от удивление и непримиримост. В своята наивна 
откровеност научната фантастика е не по-малко от летния дар на 
престарелия лозар, само привидно смирен, а всъщност мислещ, 
съпротивляващ се до самия край, един бунт срещу „непоносимия закон", 
който гласи, че „човек трябва да страда, да загубва младостта и силите си 
и да умира"36. Човекът „в самата си основа е устроен като протест 
срешу никога" - твърди един от героите на Ефремов27. Научната 
фантастика блика направо от този протест, при това протест, 
изказан чрез най-простите въпроси: защо съм прикован тук и сега, в 
този миг, в това тяло, на тази земя, където докрая ще пъпля; защо 
трябва да престана, преди да са престанали въпросите ми? 

В една модерна вселена това е протест срещу нейната мъртвина, 
срещу нейната сляпа вещественост, срещу оня противен на живота 
принцип, който Ефремов обозначи като „абсолютно мъртвото 
вещество", изграждащо „антисвета" - независимо какво мислят 
физиците, единственият истински от човешка гледна точка антисвят 
е сферата на чистата, несмутима смърт. Сблъсъкът между човека като 
животворящо начало и абсолютната мъртвина определя - особено в 
„Мъглявината Андромеда" - изобразителната стихия, която се 
изгражда въз основа на контраста между пластичното присъствие 
на човека и графиката на противостоящия „непоносим закон": 
полята от черни макове на загиналата от радиация планета; черното 
разсъмване на „желязната звезда", звезда, която е само гравитация; 
зловеща, лишена от светлина сила, даваща тежест, без да дава цветове и 
форми. „Желязната звезда" е „черното слънце" на „черния свят", 
света на чистата вещественост, на чистата гравитационност, на 
чистата смърт - един образ, който Ефремов по-късно разгръща в 
космогоничната картина на двете вкопчени една в друга змии, двете 
преплетени спирали - на света и антисвета, живота и пълната 
безжизненост. 

* Еф р е м о в, И. Избрани произведения в два том. Т.2. С,19в4,с.9в. 
27Пак там,с37. 
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Този космогоничен сблъсък, отразен и в устройството на човека 
като протест срещу „никога", се проявява на сюжетно ниво като 
слизане на героите в ада - или „инферното" според собствения термин 
на Ефремов. Не само „Часът на бика", осъществен като спускане в 
социалния ад на един тоталитарен режим, но дори утопията 
„Мъглявината Андромеда" се осмисля като своебразно „ходене по 
мъките" - мъките на вещественото, от една страна, /"мъката на 
материята" според известния израз/, но и мъката на историята, на 
предшествувалото ни развитие. 

Така че бунтът у Ефремов е не само проект за „преодоляване на 
пространството, времето и притеглянето"

2
* не само копнеж по 

„антигравитация", „зануляване на пространството" и изтръгване на 
човека от съдбата му на „биологичен несретник"*. но и непримиримост 
към онова минало страдание, върху която всяка бъдеща хармония 
трябва да стъпва. С проникновения си „палеонтологически" поглед той 
прави земните пластове прозрачни /един обикнат, от него образ/ и 
показва натрупаното в тях терзание на живелите преди нас същества, а 
зад всяко стъпало от историята разкрива милионите „тъгуващи, 
мечтаещи, страдащи и страшни човешки очи"

30
. Това, че няма как да 

бъде изкупено тяхното страдание чрез никакво бъдещо съвършенство, 
при все че тъгуващите и страшни човешки очи навярно мълвят заедно с 
Рилке: 

Няма ли най-сетне древните мъки 
плод да налеят?, 

внася в утопията на Ефремов един типичен за руската мисъл трагичен 
нюанс. Защото проблемът за времето и пространството, за болестта и 
смъртта, за социалната несправедливост, кой знае, може и да получи 
разрешение, но проблемът за вече изпитаното страдание в своята 
жива и жестока човешка конкретност се простира отвъд сферата на 
разрешимото. И несъмнено, една от привлекателните страни на 
Ефремовите герои е тяхното състрадателно, нежно и ужасено взиране в 
„страшните човешки очи" от по-долните стъпала; желанието им да 
поднесат собственото си съвършенство като изкупление за мъките, по 
които трябва да „ходят". 

Противно на обичайните твърдения, бих обърнала внимание на 
факта, че научната фантастика, започнала като бунт срещу 
физическите характеристики на света, често си служи с научните 
истини само за да изрази своята непримиримост към тях и да ги подложи на 
също така „научна" реконструкция. Научната фантастика в 
последна сметка се разкрива като бунт срещу човешката 

неосмисленост на всемира. При цялата чистосърдечна лекота, с която 
строи вселените си, тя постоянно и упорито се блъска в неделимите 
„най-прости въпроси", в неразложимите „атоми" на човешката драма на 
съществуването - от непреодолимостта на времето до 
неизкупимото „вече изтърпяно страдание. Двигател на 
фантастичните преустройства се оказва човекът, „в самата си основа 
устроен като протест срещу никога" - т.е. устроен да се бунтува срещу 
устройството на всемира. Но това е бунт, които в последна сметка се 
насочва срещу собственото му устройство, защото самото то е 
вградено в този всемир, негов плод е. „У нас живее желанието да 
напуснем поставените ни предели" - пише австрийската писателка 
Ингеборг Бахман

31
. 

А какво друго означават прекрояването на времето и 
пространството, антигравитационният порив и критицизмът 
спрямо природните ограничения, ако не н а п у с к а н е  на п р е д п и -
с а н и т е  предели? Но онова, което е напуснало предписаните си 
предели, е вече нещо друго, и човекът, освободен от нашата мяра, е 
различно от нас същество. Така преустройството на всемира 
неизбежно стига до проблема за преустройството на човека. 

ИЗЧЕЗВАНЕ НА ЧОВЕКА 

В една от Дуинските елегии на Рилке се съдържа поразителен въпрос с още 
по-поразителни отговори: „.Ах, от кого ние бихме могли да се нуждаем? От ангели - 
не. И от хората не. 

Защо не от хората? Изглежда според Рилке поради това, че се 
чувствуваме твърде несигурни в своя „свят от значения" - т.е. поради 
копнеж по „откритото" битие; копнеж може би по онази „грация" на 
цялостността, бленувана от Хайнрих фон Клайст. А защо тогава не от 
ангели? Дали поради страх, че ще изчезнем в „по-силното им същество" - 
че ще престанем да бъдем хора? 

ТУК е сърцевината на дилемата. Човекът иска да п р е с т а н е да бъде 
човек. След всичко, за което говорихме досега, налага се да произнесем 
тази шокираща формулировка. Мечтата по освобождаване от времето не 
може да бъде друго освен мечта по изчезване на човека, защото 
съществото, способно да „нарами" своя - нека да е пак ограничен - срок и 
да потегли из епохите, би било, разбира се, ново, непредставимо докрай 
същество. Трудно е дори да проследим жизнените последствия от 
подобни промени. В разказа на Мариета Чудакова „Пространството на 
живота" героите са неограничени във времето, но не и в 
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пространството и изтичането на живота им се измерва чрез 
стесняването на пространството, с което разполагат. Те се мятат от епоха в 
епоха, но, подобно на Шагреновата кожа на Балзак, „квадратурата" на 
свободното им движение все повече се свива. 

Представете си един така измерван живот. Времето, което ни е 
познато, е парадоксална величина: когато се раждаме, сме най-богати с време, 
но това е едно „празно" богатство и макар че го „имаме", ние всъщност го 
сътворяваме миг след миг. И като го сътворяваме, все повече го губим 
като чиста потенциалност, но все повече го печелим като с ъ т в о р е н о  
време. Така то е винаги печалба, от която губим, или загуба, от която 
печелим, - и до самия край „избликва" винаги ново заедно с нас и обкръжаващия 
ни свят. Такава е нашата ограниченост във времето. Но аналогична 
ограниченост в пространството ме стъписва. Как ще се усеща подобна 
ограниченост? Ще виждам ли хоризонта, до които вече няма да мога да 
достигна и само чрез някакво неведомо движение ще мога да го съзирам, ту 
назъбен от кулите на далечен замък, ту заслонен от праисторически лесове, 
ту разсечен от автострада? Или този хоризонт все повече ще се стеснява 
ведно със стесняването на живота ми? Но тогава аз ще мога да обхвана с 
поглед онова, което ми е останало, и хоризонтът ще бъде чертата на моята 
смърт? И той ще стане колкото поляна, колкото дворче, колкото стая, 
колкото килер? Ще се превърна ли накрая в лъч, лишен от „диаметър", но 
пронизващ епохите? Как се умира от „свършване на пространството"? 

Ето колко много въпроси поражда една съвсем проста мечта, 
едно най-елементарно преобръщане на познатите ни елементи. А 
мечтите, за които оттук насетне ще става дума, са твърде 
разнообразни и не по-малко радикални. Не трябва да се 
заблуждаваме - това са мечти, равносилни на изчезването на 
човека. Понякога те направо са поднесени като някакъв 
прелъстителен капан, като клопка от неизразима прелест. 
Капан се оказват „лоперите", Саймъковите създания, 
обитаващи Юпитер - съществуването като лопер предлага 
такава пълнота на усещанията, такова вълшебно проникване в 
мислите на другия без „грубото" посредничество на езика, че 
„пренесените" с изследователска цел в тялото на лоперхора се 
отказват да се завърнат. Те спечелват един фееричен, 
многобагрен свят, свят на екстатична лекота и райска 
прозрачност, но, спечелвайки го, те вече не са човеци. Те са лопери, 
превърнали са се в нещо друго. Мечтите са се сбъднали, човекът е 
изчезнал. 

Това е тънка, неразбираема граница. Земянинът Ан от „Интра" 
на Недялка Михова се „раздвоява’' и отчасти става интриец 
- т.е. същество, което възприема и мисли света по 
противоположен на земния начин,-отчасти остава земянин, но 
незагубил връзка със своя интрийски двойник. Вселеният в интриец 
Ан, макар и да не се превръща в другопланетно същество с 
такава лекота, с каквато героите на Саймък се превръщат в 
лопери - той остава докрай „хибриден", 

разколебан между една вече загубена и една още ненамерена 
идентичност, - прекрачва чертата и преживява драмата си 
като „видова криза", криза от загуба на вида: самото 
назоваване е достатъчно, за да подскаже необичайността на 
неговата личностна ситуация. Недялка Михова изследва тази 
криза с изчерпателност, която да не остави място за съмнение - 
друга телесност, друга сетивност, друг тип емоции и общуване, 
съвършено различно осъществяване на индивидуалността и 
„заедността"...Все едно поетесата, взряна в „очиците" на 
врабчетата като в два непроницаеми йероглифа, внезапно да 
изпърха с криле, да усети под перата си нежната поддръжка на 
въздуха, да се стрелне сред свят от огромни искрящи 
листа...Такова същество не би било вече човек. „Може да е по-добре 
да се лети и да се диша във въздуха, отколкото да се плува и да се диша 
във водата; но ако на хрилете на една риба им хрумне да се превърнат в 
криле, рибата като риба ще загине” 

Ами останалият на земята Ан, двойникът? Няма ли да се 
промени фатално и той, макар че двойничеството е именно 
средството, което трябва да го предпази от изживяване на 
„видова криза"? И що за двоиничество е това, при което едната 
личностна половина е човек, а другата - не? 

Самата идея за двойничество, когато става дума за копнеж по 
други форми на съществуване, допълва дилемата, пред която сме 
изправени. Цялата дилема, изглежда, е такава: човекът иска да п р е с 
т а н е да бъде човек, но, от друга страна, той иска да о с т а н е човек. 
Той иска да има друг, преустроен свят, а той самият да остане 
същият; и понеже може да име друг свят само ако той самият стане 
друг, той иска да стане друг, оставайки същият. Той иска да бъде 
„интриец" - същество, което е „вътре" в битието и тъкмо 
затова има битието в мечтаната от Рилке „откритост", - но без 
да престава да бъде земянин, безопасно дистанциран. Той иска да 
бъде ч о в е к  в лопер,  като човек да се наслаждава на лоперското 
великолепие. 

Бедата е там, че не сме сигурни дали съществото, в което ще сме 
се превърнали, осъществявайки въжделенията си, ще може да се 
радва на осъществените ни въжделения така, както бихме им се 
радвали ние. Дали създанието, което може да пътува през 
времето, ще оцени предоставената му възможност? Или, както 
ангелите на Рилке, няма да различава дали се движи сред живи или 
сред мъртви? Дали прякото проникване в мислите на другия ще 
даде онази пълнота на общуването, към която напразно се стремим 
чрез „грубото" посредничество на езика? Или по-скоро, както 
смята Недялка Михова, ще доведе до отсъствие на емоции, 
чрез които да усетим сладостта на това единение, защото 
„емоциите са свързани с общуване, а интрите са така 
непосредствено слети, че вече не могат да изпитват емоции"? 

32 У н а м у н о,М.д е Есеистика. С, 1983, с503. 
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Така всяка сбъдната мечта, която ни превръща в нещо 
друго, рискува да се превърне в друга липса. И ако целта ни - 
какъвто обикновено е случаят - е не замяна на един недостиг с друг, а 
пълнотата, цялостността, „откритото" битие, ще трябва да 
разположим своя свят в самия парадокс, в дилемата. 

„МЪГЛЯВИНАТА АНДРОМЕДА" 

Ефремов гради бъдещия човек като бунт срещу наличното: 
героите му намират природния закон „непоносим", погълнати са от 
„проекти за преодоляване на пространството, времето и 
гравитацията". Те са плод на типичния антигравитационен 
порив, порив към напускане на „предписаните ни предели". При 
това те се стремят да надмогнат пределите не само като 
физически проблем, а и в техния най-неразрешим аспект - 
като „вече изпитано страдание": оттук идва значимостта на 
историята като опит да се „съживи" и овъзмезди миналото, 
като милосърдно свеждане на щастливи и съвършени създания 
към мизерията на „безименните жертви", проправили пътя за 
съвършенството. Мрачни планети с огромна сила на 
притегляне и смазваща атмосфера, при което „тежестта" се 
превръща в метафора за ада на „механиката", на сляпата 
материалност; струпани в земните недра планини от кости, 
свидетелствуващи за „основната дейност на животните: убиват, 
за да се хранят, и като се хранят, убиват"; археологически 
разкопки - пещери, подземия, подводни находища; самото име 
на планината Торманс в „Часът на бика" - отвеждат образно 
към представите за „ходенето по мъките". Непримиримостта към 
наличното придава на усилията на героите ореола на спускане в 
„инферното" на чистата вещественост, на безпросветния 
биологизъм или в горнилото на историята, откъдето те измъкват 
фрагменти от изтерзаната вселена към осветения кръг на 
своето хуманизирано мироздание, към „Великия пръстен" на 
изкупеното чрез човешката духовност страдание. Така 
действията им придобиват смисъл на „спасяване" на света, на 
един очевидно безкраен процес към неговото очовечаваме. 

Бунтувайки се срещу основанията на битието обаче, 
спасителите на вселената не напускат „предписаните си предели". 
Или по-точно, те ги надмогват по особен начин - като ги 
реабилитират.  При това Ефремов съумява, реабилитирайки 
„пределите", да не забравя тяхната изначална „инферналност": 
преодоляването като реабилитация не губи патоса си на бунт. 
Ефремов, с други думи, се доближава до невъзможното - 
построява своя свят върху парадокса и прави така, че наличният 
човек да изчезне, като се съхрани. 

Преди всичко на такова реабилитиращо преодоляване е 
подложена природата, която със своя абсурден, „непоносим" 
закон превръща човека в ,,биологичен несредник’’.Ефремов е 
измежду „критиците на 

природата"; в своя свят той я подлага на радикални 
преустройства -земята климатично и географски е изградена наново 
и всичко, повече или по-малко неудобно за човека, от вирусите до 
тигрите, се държи под непрестанен контрол. И ако тази 
„кастрация" на природното начало не потиска като проява на 
технократска самонадеяност, това се дължи на факта, че 
природата е компенсирана по единствения приемлив за 
Ефремов начин - в нейната „хуманизирана" форма - като 
великолепна човешка телесност, като красива и пронизана от 
жизнен възторг плът, като еротика. 

Героите от „Мъглявината Андромеда" са потопени в 
постоянна очарованост един от друг, постоянно са пред прага на 
влюбването, изпълнени с прозирна и все пак сластна 
мечтателност. Еротичната тръпка е като че ли единственото, 
което може да отдаде дължимото на тяхната щедра природна 
одареност, но с това не се изчерпва нейната значимост. Защото 
еротиката е, от една страна, реабилитация на вещественото и 
тогава тя се изразява като страст към водната стихия 
/героите на Ефремов във всеки момент са готови да прекъснат 
заниманията си, за да поплуват в което и да било, топло или 
ледено, спокойно или бурно море/; от друга страна, тя е порив към 
духовното, творчески подтик и тогава се изразява като танц. По 
такъв начин плуването и танцът, превърнати в непосредствен 
и общодостъпен език на телесността, правят от човешкото тяло 
спасителна брънка, мост между стихийното и духовното, между 
чистата вещественост и осмисления човешки свят. 

Любовната омая от съществуването реабилитира дори 
пространството и времето, при все че борбата с тях Ефремов 
драматизира като борба със смъртта. Надмогването им 
следователно се равнява на победа над смъртта и все пак, от друга 
страна, се оказва, че „един от много важните психологически устои 
на творческия живот /е/ съзнанието за безкрайността на 
пространството с неговите недостижими граници и 
неизброими, още неоткрити от човека светове"33. 

Така, постоянно преодолявани, пространството и времето 
се завръщат „спасени" като измерения на творческата 
активност, на „чистия инстинкт за знание", чрез който героите 
от „Мъглявината Андромеда" живеят. Този чист инстинкт за 
знание - едно ненаситно, непомрачено от несгоди любопитство, 
един нестихващ „насъщен глад"3* - е отново животрептящ, 
страстен, омагьосан; в него диша някаква прояснена 
чувственост, така че далечините, които героите 

' 'Ефремов,И. Цит.съч.,т.2,с.261. 
34 Изразът е на Гастон Башлар, Които разказва, че всяка сутрин, 
сьглеждайки отрупаното си с книги бюро, се молел за „глада наш несъщен". И 
наистина, в областта на духовното гладьт е насъщното. 
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толкова копнеят да преодолеят, в крайна сметка се явяват като 
пламенни, отправящи своя очарован зов към неведомото танцьори. 

Любов и знание - жаждата за знание, като тръпка да се докоснат 
неподозирани и също така копнеещи светове, и любовта, като 
постоянно отворена, примамваща далнина, - това е естествената 
стихия на човека на Ефремов, в които като че ли сме изчезнали само за да 
можем най-пълно, най-великолепно да се съхраним. 

ВИСШЕТО КАТО ПРОБЛЕМ 

Герой-утопия ще наричаме проекта за висше същество, същество, 
изваяно от бунта срещу наличното. Протестът е неговата 
субстанция и формите му се диктуват от същия стремеж, който 
реконструира вселената. 

Проектът за висше същество събужда дори повече въпроси, 
отколкото проекта за преустроен свят. Йзмежду най-интересните от 
тях /оставяйки засега настрана колебанията в какво именно ще се 
състои висшето съществуване, ще се разположи ли то в „парадокса" 
или, напротив, е длъжно да премине в зоната на радикалните промени/ е 
въпросът при какви условия бихме приели „висшето". 

Чувството за липса ни тласка към него - бунтът срещу пределите, 
срещу отпадането на питащия, преди да са отпаднали въпросите му. 
Ами ако висшето означава по-остро чувство за липса? Ако е 
разширяване на безответността? 

Можем да си представим такова предложение: ще спечелите един 
огромен свят, непредставимо многобагрен, разнообразен, вълнуващ, но 
ще го спечелите като отсъствие и недостижимост - като копнеж. Ще 
имате по-силни сетива, по-бърз и проникновен ум, ще плувате като 
рибите и ще летите като птиците, ще са ви достъпни езици за 
неизразимото - и всичко това, за да формулирате ясно, точно, до болка 
отчетливо едно огромно, непоправимо лишение. 

Времето, например, е асиметрично и това е проблем и източник на 
мъка за човека, но не и за звяра, който може да страда от проявленията на 
тази асиметрия, но не и пряко от самата нея. Човекът, напротив, е 
непрестанно терзан от противоречието между краткия миг, който е 
единствено реален, и способността на духа да се разпростира отвъд 
този миг и фактически, отвъд собственото си траене. Нека допуснем, че 
някаква такава, но несъзнавана от нас „асиметрия" притежава и 
пространството. Ние страдаме от последиците й - да кажем, последица от 
тази „асиметрия" е невъзможността да се наслаждаваме в 
,;паралелна" Земя на още един, „паралелен" живот. „Страдаме" обаче, 
както животното „страда", от факта, че мъничкият му земен дял е 
заобиколен от вечност, в която него го няма. Да предположим, че пред 
нас се открият необикновени хоризонти: ще можем да местим 

предмети от разстояние, телекинетично, да разговаряме чрез 
„умствена реч", телепатично, и, свръх тези парапсихологически 
способности, ще овладеем вегетативната нервна система, така че 
всеки наш орган ще стане „съзнателен". Можем да отидем и по-далеч: 
тъй като „умствената реч" не допуска лъжата, а от друга страна, 
предполага много тясно единение, човечеството ще се окаже пред прага на 
невиждана хармония и на нещо като „колективен разум", благодарение 
на който всеки отделен, конкретен човек ще има достъп до знания и 
прозрения с мощта на цяла една цивилизация; ще може, така да се каже, да 
се „включва" в мрежата на един общопланетарен дух. Такива 
предположения са били правени, разбира се, неведнъж в научно-
фантастичната литература. 

А сега нека допуснем, че всички тези придобивки, яснотата и силата на 
духа, които тръгват от властта над всеки орган и всяка телесна проява 
и стигат до мислене, интегрирало усилията на милиарди мозъци, са 
довели до осъзнаването на отказания ни паралелен живот. 
Интелектуално ще можем да проникваме в съседното пространство; по 
косвени белези, така, както палеонтолозите и археолозите 
възстановяват миналото, ще можем да събираме сведения за него и дори ще 
разбираме по какъв начин двете вселени се „докосват" на квантово 
равнище и как, „квантувайки" се, участиците прескачат ту отсам,ту 
оттатък и изграждат едновременно и двете. О, то ще страда -
създанието, постигнало със своя висш разум прозрението, че ако би 
могло да се смали до „Квантови" размери, би му станал достъпен входът 
към съседна вселена; че ако би могло да се „квантува", то би живяло два 
успоредни живота под различни небеса, запалили за него багрите на 
удвоено съществувание. Така чрез мощта на разширеното си съзнание 
човекът ще е спечелил цяла една вселена, но ще я е спечелил като 
лишение

35
. 

Дали тази болка е имал предвид ренесансовият мислител Леон 
Ебрео - а ренесансовите мислители с тяхната идея за homo universale, с 
жаждата им за още и още сетива /Лоренцо Вала/ и с горделивия им 
стремеж към живота на ангелите /Пико дела Мирандола/ са разбирали 
какво е бунт срещу наличното и копнеж по преустройството на човека, - 
когато казва, че съзнанието за липсващото е по-пълно и по-силно в 
ангелския свят? 

Но можем ли да приемем героя-утопия като страдащ? Бихме ли се 
съгласили с висшето като страдание - вече не като ф а к т на наличния 
свят, така суров към всяка по-фина душевна организация, а Като 
и д е а л н а  в ъ з м о ж н о с т ?  Как бихме гледали на перспективата за 
усъвършенствуване на човека, ако се окаже, че вместо към повече 
щастие, към бистротата и блаженството на един рай от кристална 

33
 Точно по такъв начин човекьт е спечелил времето отвъд собствения си жизнен срок и 

звездните пространства. 
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видимост вървим към повече мъка, повече стремеж, повече борба и 
напрегната игра на силите; вървим всъщност към по-голяма 
издръжливост в понасянето? Как бихме възприемали идеята за 
развитието, ако допуснем, че оттласквайки обхвата на своето зрение, 
човекът ще се събуди за по-обширни пространства от здрач, за по-
остро усещане на противоречията, в които единствено е възможен 
светът, така, както, отстранявайки заслепяващата острота на 
личната беда, ние ставаме зрящи за чуждата болка? 

Въпросите относно „приемливостта" на висшето съществувание 
имат и друга страна. В „Какавидите" Уиндъм предлага една 
впечатляваща сцена: представителката на усъвършенствуваната 
телепатична раса пристига да прибере „своите" от селище, пълно с 
всевъзможни отклонения, уроди /както телепатията, така и 
уродствата са мутации след ядрена катастрофа/. Тя застила целия 
район с тънка бяла пелена от еластична материя, след това измъква от 
нея тези, които е дошла да спасява, а другите оставя да умрат. 

Работата е там, че до този момент уродите са будили симпатия, 
защото са преследвани и измъчвани от страна на една фанатично 
поддържана „нормалност", еднакво враждебна както към шести пръст на 
крака, така и към умението да се четат мисли. Оказва се обаче, че 
правото не е на страната на някакво милосърдие или либерална широта 
към отклоненията: както тесногръдата нелепа нормалност, така и 
будещата съчувствие „юродивост" трябва да бъдат изместени от 
трето решение, върховно, прекрасно и жестоко като синеоката жена, 
която идва да прецени кой заслужава смърт и кой - спасение. Така 
висшето се явява тук като някаква хигиенична „сладка смърт" за онова, 
което е длъжно да отмре в негово име. 

Друг вариант предлага „Формулата на Лимфатер" на Лем - никакви 
зрелища, никакви трагични сблъсъци: суперинтелектът, който може да 
отговори и не намира защо да не отговори на всеки човешки въпрос, 
чисто и просто обезсмисля усилията и самото присъствие на човека 
във всемирния ред. 

За отбелязване и в двата случая е онова потръпване, оня спазъм на 
ужас, който буди „висшето" същество. Паниката, предизвикана от 
мисълта за изчезване на човека, поражда синдром, който бихме могли да 
наречем с точната формулировка на братя Стругацки - „бръмбар в 
мравуняка". Драмата на Лев Абалкин - подхвърлено дете на 
„странниците", загадъчните представители на могъща, запазваща 
своето инкогнито цивилизация - от предчувствие и догадка за 
надрастването на човека се превръща във фино внушение за 
ограничеността на един, според всички изгледи, безупречен свят. Както в 
малката сардонична притча на Уелс „Страната на слепите" - на пръв 
поглед съвършена страна, подредена, разумна, практична, но... смятаща, че 
вселената се окръгля над полетата в скален таван. Богота, случайно 
попадналият тук зрящ, така и не успява да демонстрира предимствата 

си - в своята страна слепите са по-приспособени от него и зрението му се 
оказва недоказуемо. 

„Тези странни неща - коментира лекарят, самоувереният 
представител на науката, - наречени очи, които съществуват, за да 
придадат на лицето приятна мека извивка, в случая с Богота са поразени 
така, че засягат мозъка му. Те са силно изпъкнали ..., а клепачите му се 
движат и поради това мозъкът му е в състояние на непрекъснато 
дразнене и разруха ..."

36
 

Така се стига до идеята очите на Богота да бъдат „оперирани". По 
същия начин „опериран", „изрязан" от здравия организъм на 
процъвтяващата цивилизация е и Лев Абалкин. У братя Стругацки 
мотивът за „зрящия в страната на слепите", за „бръмбара в 
мравуняка" е задълбочен от удвояването на зрителния ъгъл - от една 
страна, това е драма за самия герой, който трябва да посрещне в себе си 
събуждането на една чужда, неразбираема и за него същност; от друга - 
проследена е съвсем не наивно-невежата, както в „Страната на 
слепите", а напротив, премислената, дори пресметната, наистина 
лишена от злоба, омраза, или от каквито и да било ирационални 
страсти, и при все това безмилостна реакция срещу заплахата, която 
неизвестните способности на Абалкин могат да представляват. 

В такъв смисъл убийството на Лев Абалкин е изведено като 
принципно действие, като дълбоко залегнала, осъзната и узаконена 
изява на едно във всяко отношение щастливо човечество. Според 
обобщението на „главанака" Шчекн, своенравното и немногословно 
кучеподобно създание: „Нали е достатъчно да попаднете в друг свят и 
тутакси се захващате да го променяте, докато заприлича на вашия 
собствен. И много естествено на вашето въображение пак му става 
тясно, и тогава търсите друг някакъв свят, и отново се захващате да го 
променяте..."

37
 

За какво намекват братя Стругацки? Какво непосилно изискване 
поставят? Най-страшна е липсата, която не усещаме, така ли? И един 
благоденствуващ, кипящ от предприемчивост свят може да се окаже 
вътрешно сакат поради недостига на сетиво за липсващото? ИI 
галактиката с всичките й звезди няма да донесе нищо за съществото 
което остава непроменено, което навсякъде гради все собствения си 
свят? 

Какъв е този повик, който ни изпълва с тревога? Чрез „алхимично 
повишение" да достигнем до „предчувствието за една нова хуманност 
както Ханс Касторп на Томас Ман? Да виждаме света като 
лаборатория, живота - като опитна станция, където се изпробват най- 
добрите начини да бъдеш човек; с една дума - да живеем хипотетично 

36
 У е Л с, Х. Страната на слепите. - В: К р исталното  яйце. Варна, 1980, с.110. 
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като „човека без свойства" на Роберт Музил? Да приемем, че „човекът ... 
не е нещо твърдо, изградено и готово, нещо еднократно и еднозначно, а 
нещо ставащо, един опит, една догадка и бъдеще, порив и копнеж на 
природата по нови форми и възможности" като героите на Хесе? 

Това виждане за човека - като същество хипотетично и дори 
експериментално, като същество незавършено и в растеж, като проба и 
преход - характеризира една от съществените тенденции в 
литературата на XX век. Героят-утопия е именно един подход към 
човека като „порив на природата по нови форми"; подход, който ни 
повелява да се вслушаме в плашещото изискване от „Бръмбар в 
мравуняка" - да не се уповаваме на даденото дори когато то процъфтява. И 
нещо повече, на само на света - и на себе си да не гледаме като на нещо 
„дадено". И следователно да живеем с готовността във всеки момент да 
се напуснем - да се откажем от себе си, да прекрачим в някой друг. Да 
изберем постоянния трепет, постоянната несигурност -
„непрекъснатото дразнене и разруха", които биха могли да се окажат 
попълването на ново съществувание. 

ЧОВЕШКОТО ТЯЛО 

Човешкото тяло открай време предизвиква недоволство. То е 
крехко, ненадеждно и смъртно. Тежко е, приковава ни към земята. Не е 
достатъчно бързо, не е достатъчно силно, не е достатъчно 
универсално. „Защо си нямам криле, па да хвръкна!" - довери ми веднъж 
една белезникава, невзрачна женица на Белоградчишката автогара. И 
това не беше моментно раздразнение, а, ей така, най-чист възторг и 
следователно протест въобще срещу факта, които прави транспорта 
необходим. Скромно създание с дълги и слаби като на чапла крайници, 
тази жена ме порази като внезапно намерена сестра. Защо нямам криле, 
защо нямам хриле? Всеки е недоволен от човешкото тяло - от 
тъгуващото момиче, което шие на „костен гергьоф" и от Русенския 
мост се моли на бога да я стори . 

на сиво, пъстро гълъбче, 
високо да си подфръкна, 
широко да си погледна, 

за да зърне брат си, който гние в цариградските тъмници, до Сократ от 
Платоновия „Федон", според когото тялото е пречка за мъдростта. 
Защото има и такова гледище - със своите болежки и страсти, с 
несъвършените си сетива, които като полудели коне ни влекат към 
лъжливи форми и мимолетни удоволствия, телесното помътнява духа, 
отклонява ни от пътищата на истината, оковава волята ни. Така 
мечтата за по-различно тяло, тяло с известни добавки и 
усъвършенствувания, с едни или други преустройства, стига в последна 
сметка до радикалната мечта за безтелесност. 

Към традиционните възражения новото време прибави 
недоволството си от прекалената „въглеродност" на тялото, която го 
обвързва със земята. Според лаконичната дефиниция на Артър Кларк 
хората са „дишащи въздух и чувствителни към радиацията снопове от 
неустойчиви въглеродни съединения"3*. Неустойчивите снопове, 
готови да се изпарят при най-малката провокация на средата, не 
вдъхват особени надежди в космическа перспектива. Ето защо, „ако 
човек иска да се движи напред, трябва да си създаде нов организъм, с други 
измерения за времето и други възможности" - отбелязва Росоховатски 

В тази модерна критика, продиктувана от жажда по безсмъртие и 
космически простори, продължава да говори древната мечта на човека да 
се освободи от тялото си, да го „преодолее", да бъде само дух, 
безплътно и прозрачно око към всемира. Наистина ние не можем да си 
представим мотивировката на безсмъртното същество. Чистият 
подтик, който би го тласкал към света и би разпалвал у него онова 
постоянно брожение и тревога, което е съзнанието, за нас е 
невъобразим. Нерядко безсмъртието, постигнало човека, идва като 
проклятие /Ахасфер/ или води до оная безкрайна разсеяност, в която се 
залутва „безсмъртният" на Борхес, разгубвайки себе си в различни 
личности из обърканите лабиринти на времето. Копнежът по смърт се 
появява в такива случаи като индивидуализиращ принцип, който 
предотвратява отпадането на съзнанието и пълното разтваряне в 
природата: болката и обособеността /а всяко индивидуално 
съществуване е обособеност/ се привиждат като неотделими. За 
Кларк и Росоховатски обаче достатъчно основание за безсмъртното 
съзнание е необозримостта на вселената. Неограниченото време се 
мотивира чрез неограниченото пространство. Безпределните 
разстояния могат да изпълнят един безпределен живот. 

Така усъвършенствуването на телесното отново придобива 
смисъл на преодоляване на пространството и времето и надмогване на 
гравитацията; то е копнеж по изтръгване от силите на земното 
притегляне, от тежкото, инертното, скованото; копнеж по по-голям 
размах, по повече простор. У героя-утопия този копнеж се осъществява по 
два противоположни начина. При единия от тях героят се бронира 
срещу въздействията отвън, движи се отчужден и недосегаем в едно 
съвършено поддържано вътрешно равновесие. При другия същият 
стремеж към независимост от средата, към освобождаване и чистота на 
зрението по парадоксален начин вплита героя още по-
непосредствено в света. Героят се гмурва сред стихиите - понякога 
съвсем буквално, като „сливащите се с пространството" деца от 
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„Пътят на Икар"; става по-открит, по-видим за взрения в него всемир 
- било със скулптурната изваяност и силата на плувците от 
Мъглявината Андромеда", били с крехкото, прозрачно изящество на 
човека-амфибия или на Доротея от „Бариерата". 

Тези две тенденции поставят въпроса за технологическия или 
нетехнологическия път за развитие на човечеството; в тях можем да 
видим двете лица на природата, които щрихирахме в предходната 
глава. Дали човекът ще продължи да увеличава възможностите си 
изцяло, както прави това днес - чрез „протези", чрез технически, 
външни за него удължения на мускулите, сетивата и интелекта си, чрез 
един безжалостен критицизъм спрямо всичко природно? Или ще успее да 
постигне усъвършенствуване „по линията на развитие на самия човек", 
подобно на великолепните аленокожи танцьори, от които се 
възхищават героите на Ефремов - по органичен път, отвътре, чрез 
разгръщането на самото тяло; не чрез синтетика, а чрез силите на 
живота? 

На единия край като типичен представител се появява кентавърът 
на модерното въображение, получовек-полумаишна като киборга от 
„Среща с медуза" на Артър Кларк, или изцяло изкуствено синтезиран 
въз основа на „запис" човек като сихома на Росоховатски. Срещата с 
медуза у Кларк може да ни подсети за мита за вкаменяването на героя, 
осмелил се да погледне в лицето горгоната Медуза. Киборгът е такъв 
„вкаменен" човек, но вкаменяването, вместо да го убие, го прави неуязвим. 
Човешки у Киборга е само мозъкът /у сихома на Росоховатски 
- само информацията, въз основа на която е възпроизведена от по-
устойчиви материали човешката личност/. Киборгът - по един 
своебразен начин, наистина, - като че ли отговаря на копнежа по 
Влюбена в знанието безтелесност: почти неуязвим и безсмъртен, без 
нужда от въздух или храна, без големи изисквания към температурата, 
налягането или гравитацията, необезпокояван от страсти, въобще 
далеч надмогнал тесничките рамки, в които е възможно биологичното 
просъществуване на човека, той може да оцелее на Юпитер, в 
безтегловност, в близост до слънцето и при всякакви ситуации, в 
които един любопитен ум би пожелал да се озове. Метафората на Кларк, 
следователно, може да се разшири: вече срещналият се с Медуза, вече 
вкамененият герои няма от какво да се страхува, щитът на Персей не му 
е необходим и той спокойно, без вълнение или боязън, се вторачва пряко 
в противостоящия му свят. 

Изкуственото тяло обаче поражда въпроса: а защо не и изкуствен 
мозък? Сихомът на Росоховатски дори буди известно недоумение: защо да 
се възпроизвежда човешка, а не някаква нова, синтетична личност? И ако 
отговорът е: защото ние, аз и ти, всеки конкретен човек би искал да 
спечели предимствата на синтетичната телесност, - би могло да се 
запита какъв ще е този мои аз, след като, според предложенията на 
Росоховатски, новото тяло ще означава различни чувства, интелект, 

способност да се лети и плува като риба под водата, да се четат мисли ... 
За каква идентичност би могло да се говори тук? „Ако загина отново, аз 
пак ще се завърна" - обещава героят, но заглавието на творбата 
съвсем уместно е „Какъв ще се завърнеш?". Какъв, наистина? В какво ще се 
състои моята личност при подобни промени? 

Става дума за правата, които новото тяло предявява. Това тяло е 
вторично, допълнително придадено, дошло отвън и затова самите му 
претенции, - а то, както се вижда, не може да няма свои претенции, 
макар и само поради необикновените си способности, - идват отвън, не са 
мои и биха могли да се окажат много по-чужди на онова, което е 
останало от мен при замяната, отколкото грижите и мизериите, 
свързани с една естествена биология. Такъв е смисълът на притчата за 
„излекувания" от собственото си тяло професор Велинов в „Денят на 
охлюва" - „желязното тяло" го превръща в друг, „железен човек", глух за 
нашепванията, които преди това е можел да чуе, безжалостен там, където 
преди това е намирал съчувствие, загубил заедно с човешката си плът 
живата си връзка със света, но и връзката си с онова, което е бил. Новото 
тяло го обсебва, прави го чужд и страшен, обрича го на една може би по-
ужасна смърт. 

Новото тяло налага нова идентичност. То крие в себе си сили да 
определя в една или друга степен личността и следователно не може да 
осигури и увековечи това, което съм; от друга страна, то е равнозначно на 
„безтелесност", на мечтаната чиста интелигенция, след което заменя 
старите телесни претенции с други, а не ги анулира. Проведени докраи, 
тези претенции към новата цялост, към „духа" на новото същество, 
правят синтетичното тяло мислимо само като преход към разум, който 
да му съответствува. Кларк е напълно последователен, когато отбелязва 
„мрачната гордост" на киборга,.осъзнал се като „посланика на 
старото и новото, между съществата, съставени от въглерод, и 
съществата, направени от метал", като „първия безсмъртен мост 
между двата вида разум", при което вторият вид, разумът, комуто 
принадлежи бъдещето и „господарството над космоса", са 
направените от метал мислещи машини. Изкуственото тяло изисква 
с во я  изкуствен разум. 

В такъв смисъл решенията за човешкото тяло не се свеждат никога до 
телесността и имат неизбежно далечни последствия. Изборът на тяло 
е в последна сметка избор на определен герой-утопия, а не просто на 
някакъв негов елемент. Киборгът и сихомът може би се борят по-
успешно с пространството, времето и гравитацията, отколкото 
героите на Ефремов, но от тях е трудно да се очаква, че ще се нагърбят 
със спасяването на вселената от нейната инферналност, че ще живеят 
своя ясен живот като изкупление за „мъките на материята". С такава 
странна задача би се наело само създанието, което се чувствува по 
някакъв начин съпричастно към тези мъки. Естествената телесност е 
сама по себе си съпричастие, мост и примирие между противоположни 
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сфери. С маховете на плувеца тя се гмурва сред стихиите, с движението на 
танцьора тя се устремява към осмислените духовни предели и така 
осъществява в себе си единството на битието. 
Съхраняването на природната телесност, усъвършенствуването не 
чрез нахлуване на протези, които постепенно да запълнят цялото 
човешко пространство, а по „линията на развитието на самия човек", 
макар и не така ефикасно в някои отношения, печела в качеството си на 
агент на целостността на всемира: то изпълнява функции, за които 
„вкамененият от горгоната", хладен и безучастен мозък на киборга не би 
могъл да претендира; впрочем той не подозира за съществуването на 
подобен род проблеми. Това противопоставяне, не означава, че 
естественото тяло остава непроменено; нито пък че се променя само „в 
границите на парадокса", както у Ефремов. Често героят притежава ново 
сетиво или овладява нова стихия - лети, живее под водата, усеща 
недостъпни явления, разполага, както пришълеца от „В един есенен ден на 
шосето" на Павел Вежинов, непосредствено с колосални енергии. 
Светът е станал като че ли по-проницаем, героят преодолява без 
усилие времеви, пространствени, гравитационни и всякакви други 
прегради, но ги преодолява чрез едно движение, което започва отвътре, от 
съкровените му дълбини, от най-интимните му душевни трептения. 

Изведено докрай, физическото усъвършенствуване отвътре може да 
достигне степен, при която човешкото тяло олеква, обезплътява се 
/отново мечтата за безтелесност!/, става прозрачно за духа. 
Нетехнологичното одухотворявше на телесното не е придружено 
непременно с голяма неуязвимост: сякаш нарочно, за да се 
противопостави на презрението на киборга към „неустойчивите 
снопове от въглеродни съединения", то защитава едно схващане, според 
което устойчивостта не е същественото. Напротив, героят често е 
станал по-крехък, по-лесно раним, по-открит за въздействията на 
средата. Неговата прозрачност за всяко духовно движение, шеметната му 
органическа власт над мощни природни сили по парадоксален начин го 
захвърлят сред стихиите, оголват го. Ето защо този вид 
усъвършенствуване на телесното направо може да мине през неговото 
отслабване. Новото качество на героя се проявява като .линеене" на 
наличното; като болест. 

Болната Доротея от „Бариерата" на Павел Вежинов може да лети: 
болестта й е симптом на това, че е преминала отвъд „бариерата" на 
даденото, надхвърлила е ограничеността на еснафските опасения. 
Болният Джордж Ор от „Грънчарското колело на небето" на Ле Гуин 
сънува сънища, които реално изменят и в един момент, както се оказва, са 
спасили света; но истински болен е лекарят, който се опитва да 
манипулира сънищата му в името на своите високо благородни, но 
катастрофално осъществявани цели. Болнавите, хилави, апатични 
дечица от „Пътят на Икар" на Любен Дилов креят от копнеж по 

„сливането с пространството", което е истинската им стихия: 
непригодността им към затворения, „планетарен" тип живот е само 
признак, че се е появила друга, по-волна, по-мощна, може би по-страшна 
приспособеност. Така превъзходството се явява като някаква странна 
беззащитност, като молеща за закрила крехкост: за самия герой то е 
бреме, проблем, а не броня и източник на „мрачна гордост", както е при 
киборга. 

Заобиколен от лекари виждаме и героя от разказа на Рей Бредбъри 
„Пашкулът" - накрая той излита с неузнаваемо променено изражение и се 
изгубва между звездите. „Пашкулът" - това е наличният човек. Над него 
са се навели фантастите с угрижени лица и изказват своите 
предположения. Дали от пашкула ще излезе срещналият Медуза железен 
разум, който ще прекрачи в космоса с решителната стъпка на неуязвим 
завоевател, или ще излети „същество с криле ... вече не като 
противник, а като евентуален съзаклятник на сътворението"? Такава е 
дилемата отвъд „парадокса" - дилемата, която възниква щом за миг 
приемем, че е възможно да се променим, че поривът на природата към 
нови форми може да ни надмогне. Тази дилема, разбира се, не се свежда 
единствено до проблема за тялото. 

РАЗУМ И ЧУВСТВО 

Логиката или любовта дариха на героинята от „Маска" върховния 
миг на нейната духовна победа? В нейното търсене на истината, което 
при цялата си аналитична прецизност прилича повече на лутане 
пипнешком, те изглеждат твърде несигурна основа: и двете са по-скоро 
страничен, случаен продукт на програмата. Лем не само не дава отговор 
какво в последна сметка въздържа машината от решителното 
действие, той, както вече говорихме, подхвърля възможността това да 
е следствие от „посипване на железни стърготини", които 
раздалечават полюсите на свободата - т.е. от чисто механична намеса в 
програмата. И все пак, несъмнено логиката и любовта са двете сили, 
които подкрепят машината в отчаяната й борба с вложената в нея 
задача - а тя изисква един нехуманен акт, убийство на човек. Разумът, 
чувството и насилието - свързан с тях, твърде често се поставя 
въпросът за съотношението между рационално и емоционално у героя-
утопия. Защото, очевидно, за да може да се говори за герой-утопия, 
наложително е по някакъв начин проблемът за насилието да бъде решен и 
заплахата от тотално унищожение, обезсмисляща всякакви по-
нататъшни дискусии - отстранена. 

Още при разграничението между технологическия и 
нетехнологическия подход към тялото, между киборга и „съществото с 
криле", между „бронята и „сливането" със стихиите се долавя един 
принцип на противопоставяне, който се запазва и при дихотомията 
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разум - чувство. Клоненето към разума е един вид киборгизация в 
Кларковия смисъл - нали киборгът е „протезиране на мозъка, т.е. 
мозъкът е едничкото, което си заслужава да се съхрани. Изборът в полза на 
разума е, както и синтетичното тяло, брониране срещу несгодите на 
битието; този избор сочи към древния идеал за мъдреца като освободен от 
афекти, като недосегаем за жалби и страдания. Разумът предполага 
далечна и кристална яснота, спокойно осветяване на всяка вещ от 
възвисената гледна точка на внимателния наблюдател, а на тази 
основа - непогрешимост на безпристрастния деец. Разумът е 
позицията на дистанцираност, на граничеща с безразличие 
равновесност - той е вътрешно „ненамесен" и следователно лишен от 
корист; не се нуждае от света, а само го мисли! Такива са качествата, 
чрез които е противопоставян - още от Платоновата Държава, 
Утопията на Мор и мъдрите Коне на Суифт - на насилието и всички 
човешки безумия. Дори у Ле Гуин, която в цялостното си творчество 
все повече клони към друг род предпочитания, хейнците, 
представителите на най-високоразвитата цивилизация в лигата на 
нейните светове, носят печата на безметежна, вглъбена 
уталоженост. Така чрез очистването от страсти се търсят 
пътищата към хармония и мощ. 

Чувството, напротив, е съучастие, ангажимент. За отбелязване, 
разбира се, е самата тенденция към поляризация, към радикално 
поставяне на въпроса.Някакъв таен страх гризе съвременния човек, 
страх и от двете стихии - и на рационалното, и на емоционалното, -
сякаш, накъдето и да се обърне, той вижда неовладяема сила и скрита 
заплаха. В „Сините пеперуди" на Павел Вежинов тези две начала са 
напълно разделени - всеки индивид преминава и през едното, и през 
другото, но това са всъщност две отделни съществувания. 
Последователното преминаване през „гъсениците на разума" и 
„пеперудите на чувството" е основата на общество, непознаващо 
жестокостта, кръвопролитията и нелепостите, с които е белязано 
човечеството. 

Нещо подобно се случва и в „Градът" на Саймък, където очевидно 
угнетеният след зверствата на Втората световна война писател 
предлага цял паноптикум от форми, в които човекът изчезва, докато 
последните му представители, колкото да не се загуби „семката", спят 
„консервирани" в Женева. Сред наследниците на човека най-
непосредствено свързани с него са роботите, кучетата /снабдени с 
говор и някои дребни подобрения/ и доста своенравните „мутанти". 
Роботите са „спомен за човека", негови продължители, които 
оперират с факти" и правят всичко, което е правил човекът, но по-
научно, защото „след като сме машини, трябва да бъдем научни". 
Кучетата, безспорно най-симпатичните за автора, превръщат Земята в 
братство на всички животни, преодолели насилието. Чаровни, 
мечтателни същества, отдавна прекрачили „отвъд фактите", те 
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живеят „вслушани" в шепота на паралелните светове. Мутантите 
пък са мутирали човеци, безкрайно проницателни, но самотни, 
ненуждаеши се от близост и общуване. Техните мрачни, винаги 
неосветени замъци, към които никой не смее да пристъпи, накрая се 
оказват празни - и всичките им врати са отворени към други светове. 

Фактически човекът се е „разпаднал" - роботите наследяват 
здравия разум, добродушния практицизъм; кучетата - интуицията и 
въображението; мутантите - интелекта и творческата мощ. Излиза, че 
не разумът или чувството сами по себе си, а тяхното съчетание, 
врявата на съвместното им съществуване поражда всички човешки 
беди. Достатъчно е да бъдат разделени и вратите към съседните 
светове се открехват, настава царство на братството и хармонията. 

Тази безпримесност обаче събужда колкото надежди, толкова и 
съмнения. Възможно е разумът да пожелае близост, а чувството -
безметежна далечност и тогава най-често настъпва катастрофа. 
Разумът не е съвършено лишен от корист към света - нали той е 
любопитен, нали живее чрез знанието, а за знанието е нужен свят. И 
това любопитство /както си е открай време/, този толкова очистен от 
помисли за облаги порив може да доведе до всякакви крайности - било 
поради детинската му безотговорност /"Котешка люлка" от 
Вонигът/, било поради неистов „глад за данни", какъвто гротескните 
лишени от тяло гигантски свръхмозъци от „четвъртото поколение" на 
Олаф Стейпълдън започват да изпитват и заради който те се 
оказват готови на всичко. 

Възможно, дори твърде естествено е и друго - воден от 
конструкторски патос, разумът да се заеме с привеждането на света в 
съответствие със собствените му преценки. И ако спокойната 
дистанция се изроди в неспособност за разбиране, в стремеж към 
господство и манипулиране на нещата, без да се зачита тяхната 
вътрешна природа, в амбиция да се въдвори бърз и лесен ред, да се решат 
конфликтите на битието с един замах, „отгоре", чрез принуда и насилие 
над порядъка, който може би далеч превъзхожда налаганите схеми, 
колкото и добронамерени да са те, - резултатът е гибелен. Такава, във 
всеки случай, е ситуацията в „Грънчарското колело на небето"на Ле 
Гуин. Д-р Хейбър, рационалното начало, отново и отново, с цел да 
ощастливи човечеството, се опитва да използува вълшебната дарба на 
Ор, емоционалното начало, да изменя чрез сънищата си света. Но 
прекрасните му замисли се оказват късогледи пред несводимата до 
формули цялост на действителността, а следствията от 
активността му - непредвидими, често страшни. Действителността 
му се изплъзва, отказва да му се подчинява. Той обвинява Ор, неговата 
„примитивност", неумението му да сънува както „трябва" и създава 
машина, която да материализира собствените му сънища. 

Няма как иначе да наречем изобретената от д-р Хейбър машина 
освен „машина на утопията". Типично за светогледа на Ле Гуин е, че 
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проектите за усъвършенствуване на света, за да се реализират, трябва да 
преминат през онези безмълвни глъбини, които тя метафорично 
изразява чрез съня, гората, слятостта на светлина и мрак. 
Преминавайки през тези глъбини, през сънищата на Ор обаче /тук може би 
си заслужава да отбележим, че думата за сън и мечта е една а съща на 
английски/, тези проекти излизат на бял свят не в оня безупречен вид, в 
който Хейбър ги е замислил, а винаги повлекли някаква „сянка", 
някаква тъмна, отрицателна, непредвидена в проекта страна. Ето 
защо Хейбър решава сам да изсънува проектите си. Резултатът е срив. 
Светът започва да се разпада, връзките му се рушат, в единния му 
строеж зейват пукнатини и пропасти. Добронамерените схеми се 
оказват недостатъчни, за да крепят целостта на света: логиката на 
учения всъщност е фасада на хаоса. Не само виждането е невъзможно в 
Несянката, както разбира Генли Ай от „Лявата ръка на мрака", но и 
самото мироздание. Тук Ор извършва своето решително действие -
стъпва в празното и спира машината на сънуващия... В последна сметка 
светът е не само спасен, той е и обогатен с пришълците, останали след 
един от сънищата на Ор, енигматични същества, които се взират в нас с 
големите си очи, сякаш ни гледа тайната на собствените ни глъбини. 
Онова, което сънува в нас, недокрай разчлененото от природното цяло, е 
коренът на истинския растеж, на обогатяването и развитието; не 
насилието, не самодоволните и злополучни стремежи към въдворяване на 
хармония. 

Поривът към света може да премине отвъд любопитството и 
реформите и да се превърне в амбиция за лична близост, за докосване -
трагично, неизпълнимо желание, тъй като очистеният от 
свързващите емоции разум може да има нещата непосредствено само 
като ги разрушава, така, както в мисълта си ги има, разчленявайки ги, 
анализирайки ги /"Белият гущер" на Павел Вежинов/. Видяна в тази 
светлина, „чистата разумност" се явява като регрес, като опасно 
оголване на праисторическите основи, на зверските начала: в нея се крие 
един труп - и това е трупът на примитивната „любима", на грубата и 
изтерзана загубена душа, която призовава окаяния вундеркинд на 
Вежинов. 

Но и пожелалата дистанция чиста емоционалност буди опасения, 
макар и не толкова като заплаха за света, колкото като заплаха за себе 
си. Така при седмото поколение на „летящите хора" у Олаф Стейпълдън 
екзалтираното, безметежно, естетически отчуждено виждане в 
полет, изживявано като трагична загуба при всяко приземяване, 
довежда в крайна сметка до масово самоубийство на цялата раса в 
гърлото на един вулкан. В „Звездотворецът"по твърде подобен начин 
„растителните хора", установили напрегнато равновесие между 
нощната, активна, и дневната, мистично-екстатична, страна, избират 
накрая изцяло „растителния механизъм" и, след кратък период на 
върховна вгльбеност, дегенерират На самоубииствен порив прилича 

и щастието, което емпатът в „По-огромна и по-бавна от империи" на Ле 
Гуин намира, като се отдава на „зелената мисъл" на необятна 
чуждопланетна разумна гора. Измъчен от постоянните емоционални 
интервенции на другите, той блажено потъва в „емпатично единение" с 
гората, но това единение напомня отказ от себе си, загуба на аза, 
самоунищожение. С гибел завършва и полетът на Доротея от 
„Бариерата". Подобна двусмисленост носи и последното действие на 
Зенон Балов от „Пътят на Икар" - гибелта идва като порив към ново 
съществуване, към нова вселена; като Икарово излитане. 

Така, трагично съчетани, разумът и чувството не се оказват по-
щастливи в своята чистота. Те продължават да носят заплахата от 
насилие, макар и под неочаквани форми - като невинно любопитство, 
като добронамерен реформизъм или като жажда за безкраен екстаз. 

ЛЪЖАТА 

Ще може ли героят-утопия да лъже? Според Урсула Ле Гуин не -
когато използува „мисловната реч". Мисловната реч не е телепатия в 
точния смисъл, не е „четене на мисли", а е именно разговор - т.е. чуваш 
само това, което ти казват, но го чуваш вътрешно, „право в душата си" и 
си убеден, че не те лъжат. 

Обединението на световете у Ле Гуин се крепи на тези два 
фундамента: абсолютното информационно преодоляване на 
пространството - на разстоянието, което дели цивилизациите, и 
абсолютното информационно преодоляване на лъжата - на 
разстоянието, което дели човек от човек. 

Не само първото, но и второто е изискване с дълбоки онтологически 
последици. Защото в известен смисъл в лъжата е събрана мизерията на 
битието и няма смъртен грях, по-красноречив за падението на света. 
Страхът, омразата, презрението към другия, ревността спрямо 
чуждия поглед, който си позволява да рови в душата ти... - това е само в 
плитчините, на повърхността. А същината на лъжата е в по-
нататъшното заплитане на и без друго неясните очертания, в играта на 
сенки, в буйствата на ирационални сили, които изтъкават 
непрогледността на всемира. Така, сякаш за да се компенсира 
способността на разума да търси истината, дадена му е и способността да 
я погребва. Разумът осветява, но разумът и засеня. Трудно е да се 
приеме с голяма сигурност, че присъствието на човека прави света по-
прозрачен, след като той е същество, което лъже, т.е. за да направи 
света ясен, чрез онова, което му е дадено, той вече безнадеждно го 
замъглява. Чрез лъжата се осуетява хипотетичната възможност на 
зрящия да постигне безпределна видимост. 

От друга страна, как да си представим свят на абсолютната 
прямота, свят, в който всяка вещ ясно и точно се назовава? Как би се 
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осъществил той без игривостта, която заплита светлини и сенки, вае и 
разтапя форми, изплъзва се зад неизброими маски? Не е ли лъжата все пак 
присъща на палавата закачливост на живота, на неговата весела, 
скоклива подвижност и не е ли болката по чистота и отчетливост 
болка по статика и смърт? 

Може би живота е постигнал само оня, който се е научил да се 
закрепява върху острието на трепетната неустановеност, събрала за 
миг в събитие елементи, които в следващия момент ще се разлетят във 
всички посоки. Но това е толкова трудно. Лесно е да се живее в рая или в 
ада - да се живее със сигурността, че ни казват истината, или със 
сигурността, че ни мамят; да се държим веднъж като че ли има бог или 
закон, друг път - като че ли няма. 

Човек се оформя като човек, подреждайки една вселена от 
видимост, едно изразено мироздание. Как да се оформи като човек в 
условията на отказ от всесветовна яснота? Как да бъде човек в 
непрозрачността? Как да се съхрани във вселена, в която и има, и няма 
закон; в която разумът търси истината и заблуждава; в която човек 
означава същество, което притежава съзнание и лъже? 

Лъжата разкрива двусмислената позиция на човека във всемира - тя е в 
противоречие с представата за човека като съзнаващ, разбиращ!, 
осветяващ, като притежаващ дух; но от друга страна, 
отстраняването й застрашава битието, дотолкова непосредствено 
произтича тя от самия му принцип, от дълбинната му игривост. Или 
ако не непременно битието, то личността: у интрите на Недялка 
Михова, които са така непосредствено слети и следователно 
безостатъчно открити един за друг, индивидуалност не съществува. 

„Мисловната реч" на Ле Гуин в такъв смисъл показва една фина 
граница, която преминава през човека и именно през човека отделя 
изконно човешкото от онова, което, макар и свойствено на хората, 
принадлежи всъщност на безпределния отвъдчовешки мир. 
Мисловната реч ти казва тъкмо онова, което искам да ти кажа, и то 
правдиво - но тя не ти спестява заблудата, на която сам аз съм жертва, 
нито пък побеждава скрития и за самия мен лъжец вътре в мен, лъжец, 
чрез който може би твори жизнената игривост на природата (нали 
грешката е не само препятствие, но и велика учителка). Нещо повече, 
мисловната реч не ти казва и онова, което аз съм избрал да премълча. Аз и 
Ти остават, не се сливат, не изчезват едно в друго - а след като има Аз и 
Ти, има и тайна, и противоречие, и свят, - но това са Аз и Ти 
побратимени, изпълнени с доверие и взаимно упование, отвоювали една 
вълшебна градина от бистрота, от ромоляща като ручей прозрачност. 

СЕТИВО И ЗНАК 

 Модерният герой-утопия е преди всичко по-знаещ, знанието е 

основен критерий за преценката му. Първенството на критерия 
„знание" откриваме дори там, където най-малко очакваме. Горските 
човеци от „Гора е думата за свят" на Ле Гуин, добродушни примитивни 
същества, които техните ултратехнологични завоеватели не смятат 
въобще за хора, знаят повече. Благодарение на достъпа си до 
омагьосаните пространства на същината те проникват в сънищата на 
света по-дълбоко, отколкото цивилизованите нашественици. 
Предимството на Ор пред Хейбър е също в неговото по-точно - и също 
така „съновно" - схващане за действителността. Знанията на Хейбър са 
повърхностни и схематично-опростени, недостатъчни, за да 
„удържат" едно мироздание. Той обаче е доволен от тях - т.е. не знае 
дори, че това, което знае, е малко. Тук е престъплението му и в това е 
причината за катастрофалните следствия от действията му. 
Наивният и непокварен дивак, плахият и невеж в собствените си очи Ор 
получават своето последно потвърждение чрез превъзходството на 
тяхната позиция именно като позиция за опознаване на света. 

На пръв поглед подобно фаворизиране на знанието автоматично би 
решило въпроса в полза на разума срещу чувството и в полза на киборга 
срещу съществото с криле. Но така е само на пръв поглед. Чистата 
рационалност и въобще чистата, освободена от природата и 
страстите духовност нерядко се критикува като „нетворческа". 
„Белият гущер" на Вежинов не създава ново знание, гениалността му е 
чисто консумативна. Великолепната Касталия от „Игра на стъклени 
перли" на Херман Хесе - а Касталия е преди всичко веселост, 
безметежна яснота на духа - се заплаща с отказ от творчество. От 
друга страна, раздвояването на пътищата на героя-утопия продължава и 
на гносеологически терен и емоционалното начало (вече споменахме два 
примера) не само не губи, но дори печели позиции в тази като че ли несвоя 
област. Емоционалното трябва да бъде обучавано и насочвано към 
проблемите на познанието и тогава по специфично свой интуитивен 
път то ще може с един скок, съкращавайки досадната 
последователност на рационалното познание, да решава дори 
конкретни научни задачи - една обикната идея на Айзък Азимов, която 
той защитава в най-различни варианти. 

Завоюването на гносеологически позиции от страна на 
емоционалното се проявява в подчертаната тенденция да се надарява 
героят-утопия със свръхестествени сетива и парапсихологически 
способности. Особената сроденост и вплетеност на „съществото с 
криле" в света обикновено означава друг познавателен достъп до него. 
Бихме могли да определим този достъп като „повдигане на степен" на 
сетивно-емоционалното познание, а това повдигане предполага 
непосредствено общуване със същностите. Тук намира израз копнежът по 
пряк контакт със сърцевината, а не с явлението, по живо съзерцание на 
скритото и глъбинното. Това е копнежът на един от героите на 
Ингеборг Бахман „да докосне логиката, към която е прикован светът"; 
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с други думи, да постигне сетивно онова, което по самата си природа е 
отвъдсетивно. А това е, ако си спомняме, алхимическата - и 
романтическа - мечта по вчитане във всемира, по задушевно беседване с 
тайните. Само че мечтата е станала още по-крайна и още по-дръзка 
- както Зенон Балов от „Пътят на Икар" със свойствената си 
Икаровска безразсъдност казва - стремежът е човешкото съзнание да се 
превърне в непосредствено познаващо вселената, да бъде п р я к о 
н е й н о  с ъ з н а н и е .  

Тази мечта, така привлекателна със своята необузданост, мечта, 
която кара младия Зенон да се хвърли - към гибел или към нова вселена?, 
- екстатична мечта, поради която човек започва да се усеща натясно в 
собствената си кожа, така, както младият герои на Дилов се задушава в 
целия космически простор, тази мечта нерядко се нуждае от странно 
опосредяване. Смъртта е силата, която ни изважда от нас самите, 
отменя ограничеността ни - ето защо смърт и екстаз, гибел и пряко 
познание често се оказват в парадоксална метафорична близост. Така е за 
Зенон Балов, така е и за Михаил Бранев от „Разговор с никого" на Агон 
Мелконян. Първоначалната ситуация в „Разговор с никого" напомня, 
Денят на охлюва" - един безнадеждно болен учен е изправен пред 
смъртта и така силата, яснотата, жаждата за знание, 
неустрашимостта на духа се оказват „проиграни" от слабото 
дезертиращо тяло. Безизходното положение не се разрешава обаче по 
посока на протезирането на мозъка с изкуствено тяло, както е в 
„Денят на охлюва , а по посока на разум, чиято „телесност" е тъкмо 
нашето обезплътяване - „космионите", над чиято структура Бранев до 
последния си миг размишлява, са опосредено от смъртта ни вселенско 
познание. В своя раздвояващ се монолог ученият създава нещо по-
могъщо от себе си - един глас, които му говори от космическа 
перспектива, едно прозрение към необхватни хоризонти, към тайната, 
студенината и нсчовешкото величие на всемира. Това е нещо като 
флирт, нещо като надежда, нещо като самозалъгване, но в последна 
сметка творчески акт, плод на несекващо докрая усилие. Така дори от 
своята смърт Бранев създава ако не истина, то смисъл - една човешка 
победа. 

Мечтата по пряко познание, винаги пределна, е конкретизирана у 
Недялка Михова, както вече споменах, чрез неочакваното уточнение, че 
подобно познание ще има като проблем о г р а н и ч а в а н е т о  си: в 
противен случай познаващият би се изгубил и погинал из дебрите на 
света. С други думи, достигайки най-крайната си точка, прякото, 
неограничено познание неизбежно ще трябва да се стреми обратно, към 
ограничението и опосредяването. 

Но „на степен" може да се повдигне и другото, езиково-логическото, 
опосреденото познание. Тук вече всяка телесност напълно изчезва в 
знака. Пътят към подобно повдигане на степен е създаването на 
свръхезик, ка „металанги", които чрез максимално сгъстяване на 

информацията да изразяват най-сложните връзки и да обхващат 
действителността в непостижима за нас цялост. Такъв език е играта на 
стъклени перли на Хесе: тя дава единен изказ на днешното ни 
разноезичие, подвежда под общ знаменател постиженията на науките и 
изкуствата, превежда в една система разнообразните им изразни 
средства. В „Голем XIV" Лем говори за цели йерархии от металанги, 
където всеки следващ е от по-висок порядък. Принципно е възможно 
изказване, направено на език от по-горно ниво, да бъде преведено на език от 
по-ниско ниво, но тогава едно изречение би могло да изисква стотици 
години за разгръщането си на по-ниското ниво. Със свойствената си 
склонност да довежда всяко допускане до логическия му предел Лем 
намеква за възможността да съществуват металанги от такъв висок 
порядък, че цялата материя на космоса да не е достатъчна за 
построяването на система, която би могла да ползува тези металанги. В 
очертаването на подобни знакови йерархии е налице стремеж, 
обратен на копнежа по непосредствено общуване-познаване, - стремеж 
към все по-голямо откъсване от явлението и прякото възприятие. В 
„Злато в края на звездната дъга" на Фредерик Пол дори любовната игра 
губи своя непосредствен, сетивно-емоционален характер и се превръща в 
система от знаци, в средство за дискурсивно общуване. Така че ако в 
първия случай, в желанието да се докосне логиката, е налице тенденция да 
се превърне всяко знание в усещане, във втория стремежът е да се 
трансформира всяко явление в знак, в чиста мислимост. В първия случай 
светът в глъбините му се опознава сетивно; във втория той се живее 
логически. Познавателната мощ на героя-утопия се изразява ту като 
повишена близост, ту като повишена дистанция. Противоречието 
киборг - летящ човек, недосегаемост - вплетеност се запазва и тук. 

ИЗКУСТВОТО 

Само няколко думи по този въпрос. Изкуството на героя-утопия се 
отличава с мащабността си и с претенциите си да отмени природата. 
Героят-утопия сътворява вселени (пантокреатиката на Лем вае 
планети (в романа на Памела Сарджънт „Венера на бляновете" нашата 
загадъчна съседка е подложена на детайлно „тераформиране"), 
скулптурира живи същества ("живата пластика" на Олаф 
Стейпьлдън). От гледна точка на изкуството подобни занимания са 
прекалено сериозни, от гледна точка на науката - твърде безотговорни и 
игриви. Дори в танцьорите на Ефремов се крие някакво противоречие - в 
на пръв поглед невинните им движения изгарят днешните ни 
очертания и се моделира ново, невиждаио същество. Но какво да се 
прави, такава двойнствена, сериозно-игрива, „космикомическа" е 
цялата проблематика за героя-утопия. 
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FORMA FUTURI 

З в е з д н о т о  дете.  Историята на човечеството е само едно 
детство. Надвесено над земното кълбо, Звездното дете от „Одисея в 
2001 година" на Артър Кларк вижда сякаш обвит в плацента ембрион. В 
„Краят на детството" е изобразена гибелта на днешния ни свят и 
преминаването на човечеството в „енергетично състояние". Така 
Кларк, който защитава в „Среща с медуза" киборга, воден от все 
същото недоволство от непригодността на днешния човек като 
космически гражданин, рисува „енергетичното бъдеще" на разума. 
Енергетичното същество е крайната точка на летящия човек, на 
неговата отвореност и втъканост във всемира, на 
непосредствеността му в познанието, на обезплътяването му, но 
съчетано с неуязвимост и непобедима мощ. Енергетичното същество е 
наистина една последна и смътна черта на видимост - „сливане с 
пространството" и „преминаване в четириизмерността", където 
днешният ни поглед вече не може да го последва. 

И з к у с т в е н и я т  и н т е л е к т .  Изкуственият интелект, 
гигантският неподвижен мозък, чието единствено занимание е да 
мисли, е неизбежният продължител на киборга - както вече споменахме, сам 
Кларк изтъква, че киборгът е преходно състояние, свързващо звено между 
въглеродния човек и мислещата машина. Изкуственият интелект, не 
по-малко от енергетичното същество, се приближава плътно до 
идеала за чистата интелигенция: той е „ангелът", „безплътният 
дух" на модерното въображение. Освободен от телесното, той се 
издига над проблематиката на природата и води разкошно чисто 
информационно съществуване. 

Изкуственият интелект решава проблема за съотношението 
рационално-емоционално, като напълно превъзмогва емоционалното. В 
двата царствени образа на духовна извисеност и арогантна 
самонадеяност от „Формулата на Лимфатер" и „Голем XIV" Лем 
възсъздава с особена сила безчувствеността на изкуствения интелект, 
непричастността му към ценности, фундаментални за човека, хлада, 
който вее от неговата мъртвина, от „неограничеността" на 
отношението му към света. Той мисли така, както самолетът лети: в 
една могъща безжизненост. 

Най-големите превъзходства на изкуствения интелект са, разбира се, 
в сферата на познанието. Във „Формулата на Лимфатер" машината 
прониква телепатично със скоростта на светлината в околното 
пространство, буквално поглъща информационно света. На пръв поглед 
това е вариант на непосредственото, чрез пряк допир със същностите 
познание - но тук липсват ангажиментът и съучастието. 
Енергетичното същество е „встроено" в световната сграда, както 
„космионите" на Михаил Бранев то е космоаонична величина, нерядко 
структурираща най-основните определености на вселената. 

Машинният разум, напротив, нехае за тези определености, смята, че 
няма нищо общо с тях. „Изключването от мрежата", което показва 
цялата ирония на положението му, фаталната му зависимост от 
средата, едва ли може да повлияе на интелектуалната му надменност: 
във „Формулата ма Лимфатер" абстрактната възможност за 
съществуването му и конкретното съществуване са равнозначни за 
„мъртво мислещия" интелект. Така че машината-телепат, 
опознаваща действителната вселена, е затворена в собствената си 
чисто мисловна сфера не по-малко, отколкото Голем XIV, който 
представлява противоположният суперзнаков вариант. И в двата 
случая изкуствените мислители нямат други претенции към света 
освен да го мислят - впрочем не е сигурно, че Голем мисли въобще 
„света", действителността. Мисленето му протича на такова високо 
металингвистично ниво, че може да бъде само отчасти разбираемо за 
човешките същества - не е ясно обаче дали това, което мисли, не се 
изчерпва с езика, на който го мисли. 

Изкуственият интелект, с други думи, е максимално дистанциран от 
света, така, както енергетичните същества са максимално втъкани 
в него. Това са две крайности, отвъд които е трудно да се премине. 

А н д р о г и н ъ т .  Ако енергетичното същество и изкуственият 
интелект са прекалено крайни, андрогинът предлага една средищност, 
която е също комай прекалена. И все пак това е стара мечта, която 
никога не е заглъхвала напълно. Балзак й отдава дължимото в магичния, 
обвеян от северен блясък образ на Серафитус-Серафита, а в нашия век към 
този мотив се обръщат толкова различни автори като Вирджиния Улф, 
Херман Хесе и -.вече през последните десетилетия - Урсула Ле Гуин. За 
Улф андровинното изразява финеса, прозирната и деликатна тъкан на 
душевния живот; за Хесе то е път към цялостност, към всеобемащо 
съществувание, към райската способност за превъплъщаване в 
неизброими форми. Ле Гуин конкретизира андрогинността чрез 
множество психологически, културологически, политически нейни 
следствия. В последна сметка тя конструира друг тип отношение към 
света, по-статично, но по-дълбоко; по-проницателно, но по-
равнодушно към знанието, тъй като отговорите са без значение, ако 
въпросите са погрешни; развило сетиво за опознаване на бъдещето, 
но прозряло, че единственото, което прави живота възможен, е вечната, 
нетърпима несигурност... 

Андронигът е само подстъп към идеята за „съставен човек", за 
различни видове симбиоза. Олаф Стейпълдън надарява „последните 
хора" с 96 пола, Които стават основа за телепатичен „групов разум". 
Има и по-странни идеи от тази. С тях вече плътно се доближаваме до 
мечтата за 

Човека-човечество.В книгата си „Что такое фантастика?" 
Юлий Кагарлицки говори за своеобразен „ефект на всеприсъствие" в 
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научната фантастика40. Действително, фантастичните 
реконструкции по същество са едно разширяване на присъствието, на 
възможностите на съзнанието да прониква в света. Човекът-
човечество е с подобен ефект: при него отделният човек се „включва" в 
мрежата на някакъв групов или общопланетарен разум. Връзката 
може да бъде компютърно опосредена, както е във ,,Венера на 
бляновете" от Памела Сарджънт; да се гради на основата на чудати, но 
универсални „гроздовидни същества", според наименованието на 
младата българска авторка Наталия Андреева; да представлява нещо 
като „управляема гениалност", според една изказана от Дмитри 
Биленкин формулировка, при което всеки човек ще може периодически да 
влиза в директен контакт с ноосферата; или въобще да довежда до 
възникването на грандиозен свръхаз, състоящ се от обединения духовен 
потенциал на цялото човечество. Според някои предположения това 
вече е станало и човечеството отдавна „разговаря" със своите 
космически събратя, но отделният човек може да знае за това толкова, 
колкото и отделната клетка „знае" за дейността на цялото тяло... За 
героя-утопия подобно положение не е утешително; целта все пак е 
моето дребно, конкретно аз да разполага с капацитета на една 
цивилизация. И тук може би ще е по-добре да спрем. Видно е, че както 
крайностите на енергетичното или чисто мисловното 
съществувание, така и по-умерените копнежи по андрогинност, 
гроздовидност и управляема гениалност отвеждат достатъчно далеч. 

Н е к у л т у р н а т а  ге р о иня .  Нашият век стана свидетел на 
раждането на една твърде некултурна червенокоса героиня - Пипи 
Дългото чорапче. Тя е, както се налага при този вид герои, принцеса, има 
небесна майка и баща - негърски крал, така че по всички правила земно и 
небесно са замесени в нея в една царствена сплав. Виждаме я в схватка със 
социалните динозаври и заета с авгиевите обори на обществото -
полицията, рекламата, сладникавата благотворителност - всички 
исторически чудовища, които се стремят да натъпчат човешкото 
същество в калъпите си. Виждаме я в нейния славен поход за златното 
руно, вълшебния спунк, който трябва да бъде намерен, преди да се 
разбере какво е. Вярно е, че в подвизите си тя има на своя страна торба 
жълтици и силата да вдигне на ръце цял кон. Но основното и оръжие е 
смехът; нейният волен освободителен смях е взривното вещество, с 
което тя вдига във въздуха вкостенялото наследство на миналото. 

И така, за да приземим мъничко твърде далече отвелата ни 
парабола, ще пуснем сред разноликото общество, в което се движехме 
досега, и детето. Въпреки логиката, която ни казва, че днешните деца са 
утрешните малко различаващи се от нас възрастни, детето почти 
винаги се появява в световете на литературата като някакво Артър-
Кларково „звездно дете" - и причината за това великолепно е обяснил 

още Шилер, защото „детето за нас е олицетворение на идеала, 
наистина не на осъществения, но на поставения като задача идеал"41.  
То идва при нас като друг, вълшебен, непознат още свят от своята 
светла планета, тръска златните си коси, не отговаря на въпросите ни и 
иска да му нарисуваме овца. И когато научим тайната на любовта без 
корист и стремеж за притежание, любовта заради цвета на узрялата ръж, 
ние чуваме как с неговия глас се смеят всички звезди. С тоя смях, 
кристалния звезден смях на Малкия принц и волния очистващ смях на 
Червенокосата, принцеса, ние се разделяме с героя-утопия. В тоя смях е 
упованието на човечеството пред лицето на света. 

41
 Ш и л е р, ф. Естетика. С, 1981, с. 578. 

" К а а а рл и ц Ь ма ,  Ю. Что таЬое фантастика? М., 1974, с М 7 и СА. 
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ПОЕЗИЯ И КОСМОС 

„Поезията е граматика на мистерията на вселената" - думите са на 
Пенчо Славейков, но мисълта, изразена в тях, е близка на поетите от 
всички времена. Дали защото поезията разкрива човека в неговата 
сърцевина - там, където преживяно и мечтано се сливат в едно 
драматично цяло; дали защото тя може да прави далечното близко, да 
побере хилядолетия в един миг и чрез ,,конския скок на въображението" 
/Лорка/ да допре разединеното и да прокара тънки нишки от вещ към 
вещ и от свят към свят; дали защото „обитава вероятността" 
/Емили Дикинсън/ и изпраща своята метафора като разузнавач отвъд 
бреговете на наличното или по причина, която остава недоловима, -
поезията винаги се е домогвала да обхване целостта на битието, да 
плени света в едно дихание. Розата и славеят, появили се в стих, не са 
просто роза и славей, а пратеници на безкрая; „конският скок на 
въображението" събира върху една страничка „безграничното 
пространство": 

Ние, поетите, се борим с Небитието, за да изтръгнем Битието.  

Ние чукаме по тишината за ответна музика.  

Ние обхващаме безграничното пространство върху една страничка.  

Ние изливаме наводнение от скромното пространство на сърцето. 

Лу Цзи 

Нашето време обаче постави пред поетическата граматика един 
особен проблем. Проблемът е новата вселена, в която живее днешният 
човек. На пръв поглед светът никога не е бил толкова динамичен, 
многозначен и неуловим, така капризно богат, така „фантастичен", 
както разкрития от съвременната наука свят. Никога преди науката не е 
била толкова смайваща и артистична, никога гледките, разбулвани от нея, 
не са били толкова шеметни. Въпреки това поетите не изглеждаха 
въодушевени. Те се колебаеха! Те търсеха спасение от тези гледки. 
Тайно въздишаха за предишните вселени, в които зад видимостта на 

предметите се усмихваха родствени на човека лица. Въздишаха дори 
когато обявяваха, както Лорка, капката вода, издълбала огромни 
пещери, за много по-поетична от великаните, които бяха издълбали 
същите тези пещери, но в други, далечни вече от нас епохи. 

И наистина, издълбаването на пещерите е за капката много по-
невероятно постижение, отколкото за великаните. Проблемът обаче не 
е в капката спрямо пещерата, а в капката спрямо човека. Разкритият от 
науката космос, за да бъде обхванат в онази цялостност, която 
изкуството, този бляскаво окръглен щит на Персей, умее да дава, и да 
бъде превърнат по такъв начин в космос за поезията, трябва да бъде 
одушевен, очовечен. Онова, което стъписва човека на изкуството в 
наше време, е не мащабът на новооткритите пространства, а тяхната 
очебийна безчовечност, тяхната студенина. Най-непосредствената 
последица от развитието на науката е като че ли неимоверното 
набъбване на мъртвата, неодушевена маса, която заобикаля човека. 
Светът става все по-безответен - от него не се дочува „явствен зов". 
Той все повече се разгръща като величествено зрелище, равнодушно към 
човека. Той отказва да разговаря с нас, той звъни и отронва своите 
капки, и дълбае своите причудливи пещери все по-навътре към смразени, 
вслушани в себе си пейзажи. 

„Поривът към пластика", с други думи, все по-мъчително се 
осъществява. Хипнотизираността от ледените, застрашителни, 
извънчовешки и, така да се каже, горгоновидни измерения на света прави 
човешкия дух чужденец сред всемира и превръща всяка вещ в една 
враждебна същност, в клопка и заплаха за човешкото. У Силвия Плат 
лалетата са зверове, които трябва да се държат в клетка, тъй като 
разтварят лъвска паст; очите на овцете са отвори на пощенска кутия, в 
които героинята пропада - писмо, захвърлено в празното 
пространство; дори собственият пръст се превръща в нещо опасно, 
гнусно и чуждо в своята непроницаемост и телесност. При такова 
отчуждение на духовното от природното, на познаващото от 
познаваното, когато всяка вещ е дебнене на човешкото, единственият 
изход за духа е като че ли връщането, разтапянето в другото, отказът от 
себе си, смъртта42. 

Но, изправен пред хладната необозримост на света, човек може да не 
приеме този отказ, да съчетае ужаса с непримиримостта. 

Плашиш ме, 
велико Мироздание, 
като разпъваш мисълта ми 
до своята неизмеримост! 

Непримиримостта е едно възможно решение - изпълнено с 
достойнство вторачване в мрачините, без надежда те да бъдат 

42 Силвия Плат се самоубива. 
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обяснени. Непримиримостта е умението да видиш хоризонта като 
пречка, като „пределен пост" на въображението; да осъзнаеш, че именно 
далечната и неуловима звезда е „видима като насъщна". Тя е разкошът да 
си разрешиш, както късната Дора Габе, „въпросите неразрешими на тоя 
свят бекраен", макар да знаеш, че без отговор ще остане дори 
въпросът защо човек задава въпроси, каква е тайната която твори 
постъпките му и пита чрез него. 

Това е решение, при което другото, чуждото, си остава чуждо, но все 
пак не го отхвърляме, а го поглъщаме с широко отворени зеници, 
д о к а т о  м о ж е м .  То ни смазва със своята безпределност и със 
загадката си, но нашата доблест е в това, да не се отвръщаме от него, да 
го гледаме в упор. И тогава по неочаквани, дори изненадващи пътища 
космическото може да се появи като сьучастник на най-същностното у 
човека: 

Те се вмъкват предпазливо като 
удвоена сянка и небето им се 
струва кошница със карамфили. 

Нищо не може да бъде по-чуждо за жандармерите, тези сенки на 
сенките си, тъмен символ на нарушената връзка между човек и свят, от 
кошницата с карамфили. И ако звездното небе с неговите далечни 
светлинки им изглежда кошница с карамфили, то е, защото те са 
изключени от космическия ред и могат да се промъкват сред неговата 
странна и крехка красота само като „удвоена сянка", донасяйки със себе си 
небето на своя собствен мрачен свят: 

... и в главите носят скрито 
смътно някакво съзвездие от 
далечни пистолети. 

Лорка прави вселената и нейните звезди съпричастни на уязвимото 
земно вълшебство и им противопоставя „съзвездието от пистолети", 
което застрашава богатството и живата прелест на космоса 
/"кошница със карамфили"/. Разрушаването на циганския град Херес де ла 
Фронтера от жандармерията е космическа драма: в дивата 
вакханалия на унищожението жандармерите обедняват и смаляват 
света. Така смален и обеднен е светът, лишен от поезия, колкото и 
огромни да са пространствата му. Унищожаването на поетическото / 
циганския град Херес де ла Фронтера/ свежда света до проста игра на 
стихиите: 

Месецът играе с пяська. 

Това, несъмнено, е пак космос, но лишен от доизвайващата го 
човечност, космос на равнодушното взаимодействие на мъртви сили, 
космос, който е потайно хаотичен - в заключителната картина една 
6езлюдна планета си „играе" с пясъка, а пясъкът, това е пустинята, 
разпадането, ентропийният хаос. 

Така за Лорка именно поетическото се явява като необходимото 
досътворяване на космоса. Докосвайки света, то превръща всяка вещ в 
предчувствие за човека - в покоя на свечерения пейзаж Заболоцки 
вижда как от „бездната на водите" на предчовешкото и стихийното се 
надига „праобразът на човешката болка". Космосът е устремеността 
към човека, копнежът по човека, а поезията - оня довършителен жест, 
който извлича твърдта от предвечния хаос 

Поетът продължава да бъде надменен; поетът очевидно все така 
смята, че той е, който изтръгва битието от небитието, и че по-скоро 
космосът се нуждае от поезията, за да бъде космос, а не сляпа игра на 
стихиите. И дори когато моли за милост и снизхождение към своя труд, той 
не пропуска да добави, че милостта трябва да бъде „за нас, които вечно 
водим сражения на граничната линия с безграничното" /Аполинер/. 

От тези вечни сражения той идва при нас със своята плячка и със 
странните си безплътни пленници: И макар че контрабандистките му 
трофеи са белязани от голяма старинност, в последния момент те се 
оказват нови и непознати. 

О мое изумление ... Нима има нещо друго освен светлината? 

- възкликва ангелът на Валери, взрян през разплаканото си отражение 
към нашия свят, от който ние го гледаме, също изумени, защото това 
не е познатото, безинтересно за поезията /според Шелинг/ 
християнско създание, а вледеняващо могъщ интелект, любопитен, 
почти съчувствен, но все пак разсеян спрямо нас; интелект, който 
вдъхва едновременно преклонение и ужас; интелект, който е свободен 
и невъзмутим /така, както е невъзмутимо животното в своята сфера/ 
там, където човекът е безпомощен и озадачен, където човекът вижда 
само неразрешими противоречия, неизмеримост и тъга. Изправен пред 
„ангела", човекът е сякаш на ръба на пропаст: той е привлечен, но и 
изпълнен със страх, защото чувствува, че ще изчезне „в по-силното му 
същество" /Рилке/. ' 

„Изчезването" застрашава като че ли чисто човешкото у човека: 
ангелът, който поема в себе си битието с пълнота, непозната на 
човека, който обхваща с грация и мощ студения и безпределен свят, е 
сляп тъкмо за човешките дилеми. В стихотворението на Валери той не 
може да проумее разплаканото си отражение, у Рилке той не 
различава дали се движи между живи или мъртви. Разликите и 
границите, които изтъкават нашия свят, са за него неразбираеми. С 
това той е страшен, но е страшен, защото е красота, която отказва да 
смаже човека, а го зове и поглъща. Така „ангелът", познаващ само 
светлината, се очертава постепенно като една възможност за човека, 
като зов и очакване към човека, като състояние, в което човекът би бил 
равностоен на своя сложен свят, би се чувствал сигурен в него. 

Но подобно състояние вдъхва опасения, тъй като предполага загуба на 
онова, което сме свикнали да мислим за същностно човешко; 
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откъсване от земното. В стихотворението „В сянката на Икар" на 
Межелайтис политналият Икар се откъсва от земната си сянка и 
наблюдава как, намалявайки върху земята, сянката му расте върху 
слънцето и го притегля натам, зове го, както зове страшната красота на 
Рилке. 

Когато не остане 
синя сянка 
върху екрана слънчев, 
Икар, разтапяйки се, 
сам ще се превърне 

Овслънце. 

Това разтапяне, което би могло да събуди боязън, тъй като твърде 
много напомня гибел, отказ от формите и границите на осмисления 
човешки свят, завръщане в стихийното и неразчлененото, има 
всъщност противоположен смисъл - то намеква за още непозната мощ, 
но оттук нататък е по-добре да се мълчи. То е предел на онова, което 
можем да изречем днес-казано отново с думите на Дора Габе: 

пределен пост 
на моето въображение, 
на моята недостижима  
цел 

- един запречил пътя хоризонт, така, както противоположеният предел е 
изчезването в пощенската кутия на животинския поглед, в „бездната на 
водите". На единия полюс на съвременната поезия е космосът като 
враждебна среда, в която духът зъзне, застрашаван на всяка крачка от 
по-низшето, неодушевеното, което се опитва да го сведе до себе си; на 
другия полюс виждаме спокойствието и мощта на една възможна 
взаимност със света. 

Между тези два полюса, между враждебността и доверието, ужаса и 
мощта поезията търси истинската основа за връзката между човека и 
света. Човекът е голямата й грижа: той не трябва да се задуши сред 
бездиханността на космоса, който сам е разкрил пред погледа си; и 
вестите, които тя му носи от далечините отвъд стопленото от 
присъствието му, замрежено от социални токове поле, - вести от 
призрачни интелектуално сътворени създания и от студа на 
отвъдналични простори - тези вести от „периферията", която според 
Емили Дикинсън е занаятът на поета, навярно изграждат бъдещото му 
сърце. Страшно и могъщо сърце, което пръска искри към други безмерни 
сърца! За неговите дълбочини и неуловими преходи може само да се гадае. И 
вълшебният ключ е в предприемчивостта на поета, който, подобно на 
Едит Сьодергран, „обхожда пеш слънчевата система" за всяка огнена 
нишка, вплетена в ударите му. Защото се отнася до човека, пише Сен-
Джон-Перс 

Защото се отнася до човека и до неговото обновяване. 
 И никой ли в света за него няма да издигне глас? 
Свидетел кой ще бъде за човека?  
Дано поетът да дочуе и той присъдата да направлява. 
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Според Ницше това, което оправдава човека, е действителният 
човек; няма нищо по-отвратително от желания, мечтания, 
и д е а л н и я  човек. Историята на човешките искания, казва той, е 
срамната част на човечеството: не трябва прекалено дълго да се 
зачитаме в нея. И наистина, за какво друго говорят желанията, ако не за 
липса, за недостиг, за слабост - тъй като слабият няма и 
следователно желае, нуждае се. 

Репликата на Ницше е антишилеровска и антиромантическа: рожба е 
на досадата от копненията и бленуванията на предходните 
десетилетия. И все пак именно действителният човек неуморно 
създава празноти и недостиг, тревогата на една нестихваща липса; 
действителният човек - за да се върнем отново към Пол Валери, с 
когото започнахме, - е „онова уникално животно, онова необикновено 
живо същество, което се противопоставя на останалите, което се 
издига над всички останали благодарение на своите ... мечти - на 
интензивността, свързаността, разнообразието на мечтите си". В 
тези мечти има система - тя се състои в удвояване на 
действителното, което точка по точка се критикува. Накъде води 
този критицизъм? Това бунтарство? Едно е сигурно: засега няма да го 
избегнем и всеки призив за „приемане", за „естественост" и 
„природосъобразност" се явява пак като критика, отхвърляне и бунт 
срещу съществуващото. От известна гледна точка историята на 
човечеството е именно история на неговите искания, а не на 
постиженията му и със сигурност не на неговите задоволства. 

Миглена Илиева Николчина 

ЧОВЕКЪТ-УТОПИЯ 

Българска 

Първо издание 

Рецензент Александър Кьосев 
Редактор Люба Никифорова 

Художник на корицата Виктор Стоянов 
Художествен редактор Красимира Михайлова 

Технически редактор Емилия Дончева 
Коректор Зоя Арнаудова 

Изд. индекс 327 Формат 60x84/16 

Печ.коли 7.50    Изд.коли 8.77 

Университетско издателство "Св. Климент Охридски" 

Печатна база БЕК 

  

ПОСЛЕСЛОВ 

118 


